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٢١٧ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 فهرس الموضوعات

  
الصفحة املوضوع

 ٥ ترمجة املؤلف
 ٧ مقدمة
 ١١  عا مانعاوالذي يقال يف املشهور أن احلد جيب أن يكون جام: فصل
 ١١ ملا كانت نسبة الكلمة إىل الكالم: فصل
 ١٢ ومنهم من حد االسم بأنه املستحق لإلعراب بالذات: فصل
 ١٢ قد حيد الفعل بأنه الكلمة اليت تسند إىل شيء وال يسند إليها شيء: فصل
 ١٤ حد احلرف: فصل
 ١٤ ألخرىاوالكالم هو املركب من كلمتني أسندت إحدامها إىل : فصل
 ١٥ ام تركيب الكلمةواملفيد من أقس: فصل

 ١٦ باب اإلعراب
 ١٨ العلم هو االسم الذي تضمن إشارة إىل ما دل عليه: فصل
 ٢٢ والفعل املضارع لالسم تطفل على االسم يف قبول اإلعراب: فصل

 ٢٣ باب البناء
 ٢٤ باب أحكام أواخر األمساء املعربة

 ٢٥ والفعل املضارع استعد ملطلق اإلعراب مبشاة االسم: فصل
 ٢٦ باب التثنية واجلمع

 ٢٩ الفاعلباب 



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٢١٨

 ٣١ باب الفعل املبين للمفعول
 ٣٤ باب املبتدأ واخلرب

 ٣٦ واخلرب صنفان مفرد ومجلة: فصل
 ٣٧ الظرف يذكر تبيناً حملل الفعل الصادر عن الفاعل: فصل
 ٣٨ وجيوز حذف اخلرب بأسره: فصل

 ٤١ )حذف املبتدأ جوازاً(
 ٤٢ )وجوب تقدمي اخلرب(

 ٤٢ عاطفة وزائدة وجزائية: الفاء ثالث: فصل
 ٤٤ رباًاملشتق الواقع خ: فصل

 ٤٦ "مبحث االشتغال "-
 ٤٨ باب األفعال اليت ال تتصرف

 ٥٠ باب نعم وبئس
 ٥٢ باب التعجب

 ٥٣ ملا اشترك أفعل التفضيل وصيغتا التعجب: فصل
 ٥٥ باب كان وأخواا

 ٥٨ وجيوز تقدم أخبارها على أمسائها: فصل
 ٥٨ املبتدأ قد يكون ضمري الشأن واحلديث أو القصة: فصل

 ٦١ ضمري الفصل 
 ٦٣ يساملشبهتني بل" ال"و" ما"باب 

 ٦٦ باب إن وأخواا
 ٦٦ إن وأن حيققان مضمون اجلملة: فصل
 ٧٢ لكن لالستدراك: فصل



 

 

٢١٩ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 ٧٤ وتشترك هذه األحرف يف أن تكفها ما: فصل
 ٧٦ باب ظننت وأخواا

 ٧٩ باب األمساء اليت أعملت عمل الفعل
 ٨٢ اسم الفاعل
 ٨٤ اسم املفعول
 ٨٥ شبهة باسم الفاعلالصفة امل

 ٨٧ اسم التفضيل
 ٨٨ أمساء األفعال

 ٩٠ امسا الزمان واملكان
 ٩١ م اآللةاس

 ٩٢ باب املنصوبات
 ٩٢ باب املفعول املطلق
 ٩٤ باب املفعول به
 ٩٨ باب املفعول فيه
 ١٠٢ باب املفعول لـه
 ١٠٣ باب املفعول معه

 ١٠٥ باب احلال
 ١٠٦ وقد يقع املصدر حاالً: فصل
 ١٠٧ واحلال منها منتقلة: فصل
كل مجلة وقعـت حـاالً مث        :قال الشيخ عبد القاهر رمحه اهللا     : فصل

 امتنعت من الواو
 
١٠٧ 

 ١٠٩ باب التمييز



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٢٢٠

 ١١١  متييز األعدادباب يف
 ١١١ وأما الثالثة إىل العشرة فيضاف اسم العدد إىل املميز للتبيني: فصل
 ١١٢ فحكمها -سوى اثىن عشر-وأما أحد عشر إىل تسعة عسر : فصل
 ١١٤ فاسم مفرد اخل" عشرون"وأما : فصل
 ١١٤ وأما املائة واأللف فمميزمها مفرد: فصل

 ١١٥ باب االستثناء
 ١١٩ باب كم
 ١٢٠ لة ومضافاً إليهاوتقع يف وجهيها مبتدأة ومفعو: فصل
 ١٢٠ اخلربية" كم"وكأى مرادف لـ : فصل

 ١٢٢ باب النداء
 ١٢٣ املنادي على أربعة أقسام: فصل
 ١٢٤ قسم تعرف قبل النداء: واملفرد املعرفة قسمان: فصل
 ١٢٤ توابع املنادى املضموم غري املبهم: فصل

 ١٢٦ إذا وصف املنادى املضموم بابن وابنة
 ١٢٧ واسم اإلشارة" أي"املنادى املبهم 

 ١٢٧ "أي" حيذف حرف النداء إال عما وصف به وجيوز أن: فصل
 ١٢٨ ال ينادى املعرف بالالم عند البصريني: فصل
 ١٢٨ إذا كرر املنادى يف اإلضافة: فصل
 ١٢٨ يف املضاف الصحيح إىل ياء املتكلم مخسة أوجه: فصل
 ١٢٩ الندية نداء للميت إظهار للتفجع: فصل
 ١٢٩ ويف كالمهم ما هو على طريقة النداء من التخصيص: فصل

 ١٣٠  حذف يف آخر املنادى استخفاف لكثرة دورانه:فصل الترخيم



 

 

٢٢١ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 ١٣٣ باب ال النافية للجنس
 ١٣٤ ويف صفته املفردة ثالثة أوجه: فصل
 ١٣٥ مع االسم مكرراً جاز وقوع املعرفة بعدها" ال"إذا كان : فصل

 ١٣٧ األمساء ارورة
 ١٤٥ يف القسم: فصل
 ١٤٦ وقد حيذف الباء ويعدى الفعل بنفسه فينصب املقسم به: فصل

 ١٤٧ رة بإضافة األمساء إليهاباب األمساء ارو
 ١٤٨ ويكتسي املضاف من املضاف إليه سوى التعريف أوصافاً: فصل
 ١٤٨ لتبغيض ما أضيف إليه" أي: "فصل
 ١٤٩ إمنا تضاف إىل مثىن معرفة" كال: "فصل
 ١٤٩ ميتنع إضافة املوصوف إىل صفته: فصل
 ١٥١ ويضاف امسا الزمان واملكان إىل اجلملتني: فصل
 ١٥١  إليه بالظرفجيوز الفصل بني املضاف واملضاف: فصل
 ١٥٢ وقد حيذف املضاف عند أمن اإللباس: فصل
 ١٥٣ املضاف الصحيح وحنوه إىل ياء املتكلم: فصل
 ١٥٥  إذا أضيفت-سوى ذو-األمساء الستة : فصل

 ١٥٦ القول يف اإلضافة اللفظية 
 ١٥٨ إضافة الصفة املشبهة إىل فاعلها

 ١٦٠ باب التوابع
 ١٦١ التأكيد
 ١٦٢ أكتعون وأبتعون وأبصعون أتباع: فصل

 ١٦٣ الصفة 



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٢٢٢

 ١٦٤ لة تقع صفة للنكرات دون املعارفاجلم: فصل
 ١٦٥ وقد يوصف الشيء بنعت ما هو بسببه: فصل

 ١٦٦ كالم يف وصف املعارف
 ١٦٨ مقدمة أخرى

 ١٦٩ واألصل أن يذكر املوصوف مع الصفة: فصل
 ١٧٠ البدل

 ١٧١ أقسام البدل
 ١٧١ والستبداد البدل مل جتب مطابقته املبدل: فصل

 ١٧٣ عطف البيان
 ١٧٤ عطف النسق

 ١٨١ باب ما ال ينصرف
 ١٩٨ باب إعراب األفعال

 ٢٠٠ ل املرفوعالفع
 ٢٠١ الفعل املنصوب
 ٢٠٨ الفعل ازوم

 ٢٠٩ كلمات الشرط
 ٢١٣ باب النون الثقيلة واخلفيفة

 ٢١٤ إذا أحلقت النون الفعل املعتل الالم: فصل
 ٢١٥ باب من األلف والالم

 ٢١٧ الفهرس

 



 ٣ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمة التحقيق

فهذه درة فريدة من درر تراثنا النحوي، لعامل من علماء العربية مل ينل حظه 
من الشهرة والصيت؛ على الرغم من أنه كان علما من أعالم املدرسة النظامية يف 
بغداد، وله مؤلفات عديدة ضاعت من جراء عوادي الزمان ومل يبق منها غري هذا 

 .تاب الفريدالك

وقد تأثر الكيشي يف كتابه هذا بطريقة األصوليني واملناطقة يف تناول املسائل             
النحوية، وسنرى ذلك واضحا جلياً يف كثرة استعماله ملصطلحات األصول واملنطق،           

 :مثل

القياس واالستصحاب، والسماع، وانتفاء احلكم، واحلد والرسم واالستقراء،        
ن العلمني، ومل يقتصر تأثر الكيشي ذين العلمـني         وغري ذلك من مصطلحات هذي    

على جمرد استخدام املصطلحات فقط؛ بل سنجد ذلك بارزا يف املنهج أيضـا مـن               
 .حيث التقسيم والتسلسل واملعاجلة لكل مسائل الكتاب

وقد اعتمد الكيشي يف تأليف الكتاب على كثري من كتب السابقني عليـه،              
 .صحاح للجوهري، وعلل اإلعراب للعكربي وغريهاوخاصة الكتاب لسيبويه، وال

وتظهر شخصية الكيشي العلمية املستقلة من خالل حماوراته وردوده علـى            
كثري من السابقني يف بعض املسائل، فنجد يرد على الزخمشري و اجلرجـاين وابـن               
احلاجب وغريهم، مما يدل على بلوغه درجة االجتهاد والنظر املستقل عن السابقني،            

 .يله إىل الدليل والربهان والبعد عن التقليد واملذهبيةوم

وعلى أي حال فسنجد يف هذا الكتاب مادة علمية غزيرة، لشخصية علمية             



مقدمة احملقق٤ 

 .كادت أن تندثر يف طي النسيان

وقد اقتصر دورنا يف هذا العمل على إخراج النص األصلي للكتـاب كمـا               
 واألحاديـث النبويـة والشـواهد       أراده املؤلف، مع العناية بتخريج اآليات القرآنية      

الشعرية، دون اإلثقال على القارئ بالكثري من التعليقات واحلواشي اليت قد تشـغله             
عن متابعة قراءة النص األصلي للمؤلَّف، مع العناية بضبط النصوص واأللفاظ الـيت             

 .حتتاج إىل ذلك

 .واهللا من وراء القصد، وهو املوفق لكل خري

 

 احملقق



 

 

٥ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 ف المؤلةترجم

عامل، ) مشس الدين(حممد بن أمحد بن عبد اللطيف القرشي، الكيشي  هو
مصنف، مشارك يف علوم، ولد بكيش، ودرس باملدرسة النظامية ببغداد، وتويف 

 .)١("بشرياز
: ولد جبزيرة كيش، وهي جزيرة يف حبر عمان من أعمال فارس، قال ياقوت

الفقه والفضل، وكان ا رجل صنف كتاباً ورأيت فيها مجاعة من أهل األدب و"
لدين ضخمني، وال جليالً فيما اتفق لفظه وافترق معناه، ضخم رأيته خبطه يف جم

 .)٢("أعرف امسه اآلن
إحدى جزائر البحر اهلندي قد اشتهرت تسميتها بذلك، : "وقال عنها القفطي
إىل قيس بن جزيرة قيس، منسوبة : واحلقيقة يف تسميتها. وهو على غري األصل

عمرية، من ربيعة الفرس، كان قد نـزهلا واستوطنها هو وأهله بعده مث استولت 
 .)٣("عجموا قيساً" كيش"عليها بعد ذلك األعاجم، وملكها الفرس ومسوها 

فهو كيشي املولد قرشي األصل، وقد رحل إىل بغداد ليعمل مدرساً باملدرسة 
 .هـ٦٩٥يف هناك سنة النظامية، مث رحل إىل مدينة شرياز حيث تو

                                     
 .٢٧٨/ ٨ معجم املؤلفني )١(
 ).كيش (٤٩٧، )قيس (٤٣٣/ ٤ معجم البلدان )٢(
 .٣/٤٠ أنباه الرواه )٣(



 

 

٧ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 لرحيماالرحمن اهللا بسم 

وأَِعن رسي بر 

أمحد اهللا على نعمه الباطنة والظاهرة، وأصلي على حممٍد املؤيد باحلجج 
القاهرة، وأسلم على آله وأصحابه النجوم الزاهرة، أما بعد فقد دعاين ما يب من 
احلدب على إخواين إىل أن أرتب هلم خمتصراً جامعاً لعيون علم اإلعراب، جمتنباً فيه 

 واإلسهاب، ورأيت أن أدمج فيه مجيع مسائل اإليضاح بفروعه مسلك اإلطناب
ومبانيه، إلكباب احملصلني على حتقيق معانيه، مع زياداٍت من املسائل والعلل متس 

اإلرشاد إىل "احلاجة إليها يف كل باٍب، تتميماً وحتقيقاً ملسائل الكتاب، وترمجته بـ 
 .واهللا املوفق إىل درك الصواب" علم اإلعراب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٨



 

 

٩ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 ةدممق
إذا عرف شيٍء فال بد أن يكون املعرف غري املعرِف، الستحالة تعريف الشيء 
بنفسه وإال لزم كونه جمهوال ملعرفيته، معلوماً ملعرفيته، فاجتمع النقيضان، فكل معرٍف 

يكون من املعرف، وإذا عدم ف مطرداً ومنعكساً، أي إذا وجد املعرف وجد املعر
يسمى يف هذا االصطالح حدا، وما كان مطرداً ال منعكسا : فف عدم املعرملعرا

االستلزام من : االستلزام من جانب الوجود، واالنعكاس: الطراداأمارة ورمساً، ف
 .جانب العدم



 

 

١١ رشاد إىل علم اإلعراباإل

 فَصلٌ
 فاملراد باجلامع ،إن احلد جيب أن يكون جامعاً ومانعاً: والذي يقال يف املشهور

بيان هذا أن من حد الفعل بأنه الذي يدل على حدٍث : املنعكس، وباملانع املُطرد
حدك غري جامٍع؛ ألن بعض األفعال خارج عنه، وهو األفعال : وزماٍن، قيل لـه

ف دٍث، وهذا املعىن بعينه عدم االنعكاس، فإن املعرالناقصة الدالة على زماٍن دون ح
ف غري معدوم، وهو املعرف الذي مسيناه أمارة، ومن حد االسم هاهنا معدوم، واملعر

حدك غري مانٍع، فإن الفعل املضارع يدخل : بأنه الذي يستحق اإلعراب، قيل لـه
ومل يف وفيه، وهذا املعىن بعينه عدم االطراد، فإنه وجد املعرف، وهذا ال جد املعر

يصلح للتعريف، ألن أقل درجات التعريف التمييز، وهو غري حاصٍل به فقد متخض 
 جامعاً ومنعكساً كانمما ذكرنا أن املعرف جيب أن يكون مانعاً جامعاً مطرداً، مث إن 

 جيب أن تكون خاصة ةف حداً وإال فأمارة، وبعبارة أخرى الصفة املعر كانمع ذلك
ف لتميزه عن غريه، مث إن كانت شاملة جلميع أشخاص ذلك النوع فهي  املعربنوع

هه، وإال فَرمسحد. 
 فَصلٌ

ملا كانت نسبة الكلمة إىل الكالم نسبة املفرد إىل املركب، وتعريف املفرد 
واجب التقدمي على تعريف املركب؛ الستحالة تصور الكل بدون اجلزء، فلنقدم 

الكلمة هي اللفظة الدالة على معىن بالوضع، فاللفظة جنس : تعريف الكلمة فنقول
ذكر لتقييد الذات، والدالة فصل عن املهمالت، وبالوضع عن الداللة العقلية، كداللة 

ح أح على الصوت على املُصوت، وعن الداللة الطبيعية، كلفظة أخ على األمل، وأََ
 اإلشارة بعضٍو ما، وعقد احتراز عن" اللفظة"تأذي آالت التنفس، ومن زعم أن 

احلساب، والنصبة خمطئ؛ ألن اجلنس ال حيترز به، وإال كان فصالً ال جنساً، ومن 
إجيابك معىن الكلمة أن يكون : قيد املعىن يف حد الكلمة باملفرد سها، ألنه يقال لـه

لكذب، مفرداً، إما أن تعين به أن ال يكون مركباً أَلْبتةَ أو مركباً حيتمل الصدق وا
فاألول باطل جبميع أسامي احلقائق املركبة، والثاين غري حمتاج إليه؛ ألنه ال توجد 

وهي . لفظة حمتملة هلما وليست بكلمة، وأما الكالم فليس لفظة، بل أقله لفظتان



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٢

اسم، وفعل، وحرف، ودليل احلصر االستقراء، والتقسيم احلاصر، وهو : تنقسم إىل
ال، والثاين احلرف، واألول إما أن يدل  ند إىل شيء أوأن الكلمة إما أن جيوز أن تس

 .بصيغته على الزمان وهو الفعل أوال وهو االسم وبالقسمة بانت حدود األقسام
 فَصلٌ

ومنهم من حد االسم بأنه املستحق لإلعراب بالذات، واحترز باستحقاق 
 ولعمري اإلعراب عن احلرف والفعل املاضي واألمر، وبالذات عن الفعل املضارع،

ا ما ـإنه مطرد منعكس، لكنه خمتل ملا يلزم منه تعريف الشيء مبا هو أخفى منه، فإن
مل نعرف أن الكلمة اسم ال نعرف أا تستحق اإلعراب بالذات، ويرسم االسم بأنه 

قام زيد، : الكلمة اليت جيوز اإلخبار عنها، سواء دلت على العني أو على املعىن، مثل
اليت تلحقها التنوين وحرف التعريف، وإمنا قلنا حرف التعريف والعلم حسن، وبأنه 

 .)١())ليس من أَمرب أَمِصيام يف أَمسفَر((: ليشمل الالم وامليم، يف حنو قوله 
 :فأما قول الشاعر

قُياِطقـاً     وِم نجالع ضغى وأَبل اخلَن
 ـُوع ِمن ناِفقَـاِئه ويستخِرج اليرب

ـَا صوت اِحلماِر اليجدع   إىل ربِّ    )٢(ن
ِرِه بـِالشحومن جـَِة ي اليتقَصع ح

فشاذ قياساً واستعماالً، والشاذُ القياسي ما كان خمالفاً لقياس ما، واالستعمايل 
ما كان قليل االستعمال يف حماورام، وإمنا كانت هذه أمارات ألن بعض األمساء 

 عنه، وبعضها ال يدخله التنوين وهو ما ال ينصرف، ال خيرب" مىت"و" إذا"كـ 
وبعضها ال يدخله حرف التعريف، وهو األعالم، فلما كانت مطردة غري منعكسٍة 

 .مسيت أمارات
 فَصلٌ

قد حيد الفعل بأنه الكلمة اليت تسند إىل شيٍء وال يستند إليها شيء، واملسند 
                                     

 من   بدالً  والشاهد فيه أن امليم جاءت للتعريف      ،٥/٤٣٤مسند  احلديث رواه أمحد يف املسند    ) ١(
 ". ال"

 . لذي اخلرق الطهوىانالبيتان منسوب) ٢(



 

 

١٣ رشاد إىل علم اإلعراباإل

 ،فاالسم يف باب اإلسناد واحلديث إليه قد يكون ظاهراً كقام زيد، ومضمراً كَقُم
أعم من الفعل، أي بأكثر منه؛ فإنه مسند ومسند إليه، والفعل أخص أي أقل منه، 

: زيد منطلق، وجاء زيد، وال يسوغ: فيقال. فإنه مسند وال يسند إليه لعدم اإلفادة
تسند إىل " أين"،"متى"جاء ذهب، فإن اعترضت بأن الظروف الالزمة الظرفية، كـ 

 :ها، ومل يسند إليها شيء وهي أمساء، أجبت من وجهنيغري
أن املراد بكون الفعل مسنداً أن يكون مع ذلك متقدماً على املسند : أحدمها

إن : إليه، وهذه الظروف مسندة إىل املبتدأ فهي متأخرة عنه، وليس لقائل أن يقول
إن ذلك تقدم ؟ ف" يدين زأَ"بعض الظروف جيب تقدمها على املبتدأ أيضاً، كـ 

 .لفظي ولكنها من حيث التقدير متأخرة والفعل متقدم لفظاً وتقديراً
أن املسند باحلقيقة متعلقات هذه الظروف ال هي، وملا الزم الفعل : وثانيهما

ذهب ويتكلم : الزمان انقسم إىل أقسامه الثالثة، املاضي، واحلال، واملستقبل، مثل
صيغة على احلال واالستقبال أهو للقدر اآلن أو غداً، فإن سألت وقوع هذه ال

املشترك بينهما فيكون اشتراكاً معنوياً أو خلصوصيتهما، فيكون إما حقيقة فيهما 
 .فيكون اشتراكاً لفظياً، أو حقيقة يف أحدمها جمازاً يف اآلخر؟

أجبت إما كونه للقدر املشترك فغري مذهوٍب إليه يف املشهور فإن املشترك 
ان، ولو كان مفهوم هذه الصيغة مطلق الزمان لكان صوغها عبثاً، بينهما مفهوم الزم

فإنه مستفاد من املصدر، فبقي االحتماالن، واللفظ إذا دار بني ااز واالشتراك 
 .بيانه يف أصول الفقه. فااز أوىل

 فإن تفحصت، ففي أيهما حقيقة؟
لى االستقبال إا حقيقة يف احلال، ووقوعها ع ":عن اإلمام عبد القاهر: قلت

من باب تسمية الشيء باسم ما يئول إليه، كما يسمى العصري مخراً، فإن املستقبل 
لو كانت حقيقةً يف احلال ما قرنت به قرينة إذا أطلق : فإن قلت" مآله إىل احلال

إنه ليذهب وتذهب : عليه؛ فإن احلقيقة ال حتتاج إىل القرينة وقد قُرنت يف قوهلم
التأكيد خالف األصل : ، فإن قلتابر الدأمِس: يد كقوهلمهي للتأك: اآلن، قلت

نعم صرنا إليه بالدليل، فإن مجيع ما هو خالف األصل يصري موافقاً لـه إذا : قلت
ليس ترك دليلنا عمالً بدليلكم أوىل من العكس، قلت لو : دل الدليل عليه، فإن قلت



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٤

ليلنا جيوز محل دليلكم على التأكيد عملنا بدليلكم يبقى دليلنا بال فائدٍة، ولو عملنا بد
فجمعنا بني الدليلني بالقدر املمكن، وعندي أن الصيغة للقدر املشترك دفعاً لالشتراك 
وااز، قولـه، فمفهومها إذن مطلق الزمان ممنوع بل الزمان غري املاضي، وهو غري 

 .مستفاٍد من املصدر
 فَصلٌ

احلرف بأنه الكلمة اليت ليست فوقد ح يها عالمات األمساء واألفعال حنو الم د
اجلر وبائه وهل وأشباهها؛ فإن الكلمة ملا احنصرت يف الثالث وعرف منها اثنان 

 .تعرف الثالث خبلوه عن عالمتيهما
ألنه : مل خص تعريف احلرف بعدم عالمتيهما دون أحديهما؟ قلت: فإن قلت

الداللة فَعرفا بالتعريف ضعيف الداللة فإنه ال يدل إال مع غريه، ومها مستقال 
ما، وخص بالتعريف العدمي لضعفه، وحالوجودي لقوالفارسي هبأنه ما جاء  "د

ملعىن ليس غري، وتقديره ما جاء ملعىن واحٍد ليس هو، أي ذلك املعىن غري ذلك املعىن، 
 بلُقَ" على الضم كـ وبِىن" غري"وحذف املضاف إليه " ليس"ر االسم يف ضِمفأُ
وبدملعىن واحد عن الفعل، حيث دل على حدث وزمان، وبالباقي : واحترز بقوله" ع

عن االسم؛ ألن املراد به أن معناه ال تتبدل عليه األحوال، فال يكون فاعالً ومفعوالً 
ومضافاً إليه، كمعىن االسم، وانفلت عن القيد األول األفعال الناقصة، وعن الثاين 

 .ةاألمساء الالزمة للظرفي
 فَصلٌ

والكالم هو املركب من كلمتني أسندت إحدامها إىل األخرى إسناداً حيسن 
السكوت عليه، واشترطنا اإلسناد ألنه صورة الكالم، ال تصري الكلمتان كالماً 

ية اليت ججزء بدونه، واحترزنا بالقيد اآلخر عن التركيب اإلضايف، والقض ِعلَت
 .الشرطية وبعلبك وحنوها



 

 

١٥ رشاد إىل علم اإلعراباإل

 فَصلٌ
املفيد من أقسام تركيب الكلمة اثنان، االسم مع االسم، واالسم مع الفعل و

 يف الدار، ال خيلو عن أحدمها؛ فإن التقدير زيد مستقر، أو زيد: كما علمت، وقولنا
زيد استقر، وكذلك يا زيدو زيداً، واحلرف ال يؤثر يف اتصال ؛ فإن أصله يا ادع

هل "يف " يد قائمز"االستفهام على " هلْ"دة اجلملة بل يزيد عليها معىن آخر كزيا
زيد؟" قائم. 



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٦

 باب اإلعراِب
جاء زيد، ورأيت : اختالف آخر الكلمة باختالف العامل، كقولك: اإلعراب

م م وأُزيداً، ومررت بزيٍد، فبالقيد األول خرج اختالف األول واألوسط يف حنو أَ
واإلعراب وضع للداللة على . ومن الرجل؟وفَرٍح وفَرٍح، وبالثاين حنو من أبوك؟ 

أحوال الذات، كما أن الكلمة وضعت للداللة على الذات ولذاك ال ختتلف الكلمة؛ 
 ألن مدلوله خيتلف، ومل جيعل اإلعراب يف ؛ألن مدلوهلا ال خيتلف، وخيتلف اإلعراب
 .األول واألوسط حمافظة على األوزان

ي ما مل تتم أجزاؤها مل تطرأ عليها ـبملا كانت الذات يف الوجود الغي: حتقيق
وانسحب هذا احلكم على الوجود الذهين الدال عليه طبعاً روعي يف . األحوال

فجعل اإلعراب الدال على . الوجود اللفظي الدال على الذهين وضعاً هذا الترتيب
أحوال الذات بعد متام أجزاء الكلمة الدالة على الذات، وكذلك يف الوجود الكتايب 

دال على اللفظي بالوضع، ولو جعل يف األول واألوسط حلصل قبل متام الكلمة ال
 .واختلت مراعاة هذه احلكمة

واإلعراب إن ظهر يف اللفظ يسمى إعراباً لفظياً، وإن مل يظهر يدعى إعرابا 
 .حملياً

اختالف بتعاقب احلركات وقد مر، واختالف بتعاقب : واللفظي قسمان
 املفردة يف سبعٍة منها، ويف التثنية واجلمع على حدها، احلروف ويوجد يف األمساء

 .وبعض األفعال
وهي أبوه وأخوه ومحوها وهنوه وفوه، وذو . فاألمساء الستة: أما األمساء املفردة
قام أبوه، ورأيت أباه ومررت بأبيه، وإذا مل تضف :  تقول،مال، إذا كن مضافاٍت
ضافة، وإمنا أعربت هذه األمساء اإلمة الز" ذو"هذا أب، و: فإعراا باحلركة، تقول

باحلروف توطئةً ملا أرادوا من جعل إعراب التثنية واجلمع باحلروف، لئال ينتقلوا من 
املفرد اللفظ املعرب باحلركة إىل املثىن اللفظ أو جمموعه املعرب باحلروف بغتةً، فجعل 

ورها بال املفرد اللفظ املعرب باحلرف واسطةً لالنتقال، وعلة التخصيص خط
الواضع، واحلق أن حروف اللني فيها حرف إعراب الختالف الكلمة حبذفها وعالمة 



 

 

١٧ رشاد إىل علم اإلعراباإل

 .إعراب لتغريها
جاءين الرجالن كالمها، ورأيت : إذا أضيف إىل املضمر، تقول" الِك"والسابعة 

كال الرجلني، فآخرها : كليهما ومررت بكليهما، وإذا أضيفت إىل املظهر حنو
 .، وتغري آخرها مضافة إىل املضمر المسيتها"إىل"ثالث ملشاتها باأللف يف األحوال ال

 جهتان وحالتان، ألنه مفرد اللفظ مثىن املعىن، ويف حاٍل" كال"لـ : لطيفة
تضاف إىل املظهر ويف حاٍل إىل املضمر، فإذا أضيفت إىل املظهر جعلت كالواحد 

حلرف ليختص كل املقصور، وإذا أضيفت إىل املضمر جعلت كالتثنية فأعربت با
جهة حبالة، وعلة التخصيص أن املظهر أصل املضمر، واإلفراد أصل التثنية، فخص 

 .األصل باألصل، والفرع بالفرع، ومنهم من جيعلها مقصوراً مطلقاً
واجلمع . هذان مسلمان، ورأيت مسلمني، ومررت مبسلمني: والتثنية كقولك

 .سلمنيومررت مب. هؤالء مسلمون، ورأيت مسلمني: كقولك
 .يضربان، تضربان، يضربون، تضربون، تضربني: وأما األفعال فخمسة

هذا القاضي، ومررت بالقاضي، وهذه العصا، : واإلعراب احمللي يف األمساء
 .ورأيت العصا، وضربت بالعصا، وكذلك مجيع املبنيات من األمساء

 .ويف األفعال هو خيشى، ولن خيشى، وهو يدعو ويرمي
االسم املتمكن وهو الذي مل يناسب احلرف : م صنفانواملعرب من الكل

الدالة على " أتني"كرجل، والفعل املضارع وهو الذي يف أولـه أحد حروف 
 .تفعل هي أو أنت. يفعل. نفعل. أفعل: الضمائر كقولك

واالسم إعرابه باألصالة ألنه يدل على الذات، والذات ختتلف عليه األحوال 
، والفعل ال يستحق لذاته اإلعراب؛ فإنه يدل على فيستحق إعراباً ليدل عليها

األحوال، واألحوال ال تطرأ على األحوال فال يستحق إعراباً، واحلرف أيضاً ال 
يستحقه ألنه دل على معىن غري مستقل باملفهومية فال يتجدد على معناه حال واالسم 

نقول منه منه كفهم وأسود، أو م املتمكن إما اسم جنس كأسٍد وفهٍم، أو مشتق
ةَ، أو مرجتل كغطفانكفضٍل العلم، أو منقول من فعٍل كيزيد، أو عن صوٍت كب١(ب(. 

                                     
 .ائل العربية املشهورةقبإحدى ال: غطفان) ١(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٨

 :ضابط للجنس والعلم
اسم اجلنس اسم وضع بإزاء حقيقٍة مطلقٍة من غري إشارٍة إليها، فيقع على كل 
حقيقٍة حتتها باالشتراك املعنوي، وينقسم إىل عيين، ومعنويٍّ، وكل واحٍد منهما إىل 

 .مشتقٍّ وغريه كفارس ورجٍل، ومضمٍر وعلٍم
 فَصلٌ

على وجه اإلفراد . العلم هو االسم الذي تضمن إشارة إىل ما دل عليه
واالستبداد، فبتضمن اإلشارة امتاز عن االسم املنكور، وبوجه اإلفراد عن املعرف 

ق، أي أو باالتفا بالالم، وباالستبداد عن الضمري، وهو إما أن يكون علماً بالقصد،
أما النوع األول فإما أن يكون للشخص أو اجلنس، والذي . بكثرة االستعمال

للجنس أما اجلنس احليوان، أو املصادر أو األوقات أو األوزان، أو األعداد، أما العلم 
الشخصي، فإما أن يكون للحيوان أو اجلماد، والذي للحيوان إما أن يكون لإلنسان 

اين فإما أن يكون مفرداً أو مركباً، واملفرد قد يكون منقوالً أو البهائم، أما العلم اإلنس
وقد يكون مرجتالً، أما املنقول فإما عن اسم عٍني امسه كثوٍر ولقبه كبطة، وإما عن 
اسم معىن كفضٍل، وإما عن صفٍة كحاٍمت، وإما عن فعٍل كتغلب، أو عن صوٍت 

 .بةبكَ
نية كالم العرب حنو غطفان واملرجتل إما قياسي وهو ما كان بناؤه من أب

مما كان " مفعالً" ألن ِ؛ وموظب، أو شاذ من قياس كالمهم حنو حمبب،كوشكان
فاؤه واواً ال جييء إال مكسور العني، كاملوضع واملوعد، أما املركب فقد يكون 

 .مرجتالً كاملركب من امسني مثل بعلبك، أو اسم وصوٍت كسيبويه
ون يف أولـه أب أو أم أو ابن أو بنت أو وقد يكون منقوالً، وهو إما أن يك

 كنية، وإن مل يكن فإما أن يكون لقباً كأنف الناقة، أو امساً يال يكون، فإن كان مس
تأبط شراً، واألفعال املنقولة مع الضمري كيزيد يف : يكون مجلة أو ال، فاجلملة حنووهو إما 
 :مثل قوله



 

 

١٩ رشاد إىل علم اإلعراباإل

أَخ بِّئَتنـنـي يـِوايل بن  اًـظُلْم زيدلَيـِديـَف هلم  ا ـَع١(د(  
كعبد مناف وأما الذي للبهائم : وغري اجلملة هو املضاف واملضاف إليه
إلشارة إىل أشخاصها عند غيبتها لومساس احلاجة إليه أللفتهم إياها املوجبة 

 فَرٍس، وقد يكون عن اسٍم )٢("شمر"فقد يكون منقوالً عن فعل كـ . كاألناسي
 .لفرٍس، وفحٍل، وعنـٍز، وكلٍب: )٦(، وضمران)٥(، وخطّة)٤( وشدقم،)٣(أعوج: حنو

 )٨( ِلجبلَِني، وعرفَاٍت لألرض املعروفة، وإصِمت)٧(فَكَأَبانني: أما علم اجلَماد
 .ِلمفازتيِن )٩(وأَطِْرقَا

وبنت . )١٢(، وابن دأية)١١( وأُم عامٍر،)١٠(أما علم جنس احليوان فكُنيته، كأيب براِقش
 .)١٣(طبٍق

                                     
 .١٧٢: ديوانهانظر البيتان لرؤبة، ) ١(
 . فرس جد مجيل بن معمرهي: شمر) ٢(
 .٢١ ص:راجع أنساب اخليل.  كان من اخليل املشهورة، وكان مللك من ملوك كندة:أعوج) ٣(
انظر . شدقم فحل كان للنعمان بن املنذر تنسب إليه الشدقميات من اإلبل          : قال اجلوهري ) ٤(

 .٣٢٠، ص١٢ج، واللسان )شدقم( ، مادة١٩٥٩، ص٥جالصحاح 
 .١٨٦، ص٢ ج:املستقصىانظر قبح اهللا معزى خريها خطة، : خطة اسم عنـز، ويف املثل) ٥(
 .٤٩٣، ص٤جاللسان انظر : اسم كلب: ضمران) ٦(
معجـم  انظر  . جبالن بوادي الرمة يقال ألحدمها أبان االبيض واآلخر أبان األسود         : أبانان) ٧(

 .٦٢، ص١ج  لياقوت احلموي،البلدان
 .٢١٢ ، ص١ج  لياقوت احلموي،معجم البلدانانظر . يةلربعلى ا علم :إصمت) ٨(
، ١ج  لياقوت احلموي،  معجم البلدان . موضع بنواحي مكة وهو من منازل خزاعة      : أطرقا) ٩(

 .٢١٨ ص
انظـر  . طائر يتلون ألوانا لـه ست قوائم يضرب به املثل يف التنقل والتحول           : أبو براقش ) ١٠(

 .٨٧ ، صاملرصع البن االثري
 .٢٤٢ ، صانظر املرصع. كنية للضبع، وهي أشهر كناها: رأم عام) ١١(
 .١٧٠ص :بن األثريانظر املرصع ال. من أمساء الغراب: ابن دأبة) ١٢(
 : انظر املرصـع  .  هي احليات مسيت بذلك ألا إذا استدارت صارت كالطبق         :بنات طبق ) ١٣(

 .٢٣٤ ص



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٢٠

لطائر يتلون كل حلظة بألوان شىت، والضبع، والغراب، وحية صفراء تنام ستة 
 .أيام مث تستيقظ فال تنفخ يف شيٍء إال أهلكته، وامسه كأسامة جلنس األسد

لقيته غدوة، أي : أما علم املصدر فكسبحان للتسبيح، أما علم الوقت فكقولك
 .غدوة يومك

علماً لوزنه، وكذا " إفعل"إفعل جعل " إصبٍع"وزن : كأما علم الوزن فكقول
 .ستة ضعف ثالثة: أخواا، أما علم العدد فمثل قوهلم

ابن عمر، املختص بعبد اهللا، التفاق غلبة االستعمال : فنحو: أما النوع الثاين
وإن كان شائعاً بينه وبني إخوته، وكاألمساء املعرفة بالالم الشائعة اليت اختصت لغلبة 

ستعمال ببعض حممالا كالدبران والعيوق، فإما اختصا بكوكبني من بني ما اال
وق، وما مل يعرف باشتقاٍق من هذا النوع ليكون عاماً، مث  والعيوصف بالدبوِر

اختص فخلص مبا عرف إحلاقاً للفرد باألعم األغلب، وهذا النوع ال جيوز نـزع 
 )١("ابن رأْالن"ما ال جيوز فك اإلضافة يف المه علماً، فإنه مع الالم صار علماً ك

خبالف ما مل يكن من األعالم الغالبة سواء كانت صفةً يف األصل أو مصدراً أو غري 
ذلك مث نقل إىل العلمية كاحلارث، والفضل، وبين الليث فإنه جيوز إثبات الالم فيها 

 .نظراً إىل جنسيتها، وحذفها نظراً إىل علميتها، كذا ذكروا
إما أن يكون الوضع مع الالم أو بدوا، فإن كان األول فال : ئل أن يقولولقا

جيوز حذف بعض العلم، وإن كان الثاين فالعلمية مانعة من الالم فبطل اجلواز 
 .املذكور

إذا اجتمع للرجل اسم غري مضاٍف ولقب أضيف امسه إىل لقبه : )٢(تذِْنيٌب
 وإن كان االسم مضافاً أو كُنيةً جعل اللقب ،هذا قيس قُفَّةَ: للتعيني واالختصار فقيل

؛ لتعذر إضافة )٣(هذا عبد اهللا بطة، وأبو زيٍد قُفَّةُ: عطف بياٍن لالسم أو الكنية فقيل
عبد اهللا، : املضاف واملضاف إليه؛ ألن املضاف قد تعرف مرةً باإلضافة يف مثل قولك

                                     
 .١٨٧ص :رصعانظر امل. هو جابر بن رأالن الطائي السنبسي: ابن رأالن) ١(
 .التذبيليعين  :التذنيب) ٢(
 .الشجرة اليابسة البالية: القفة) ٣(



 

 

٢١ رشاد إىل علم اإلعراباإل

اً إما بالالم أو بالعلمية، كعبد مثالً فال يعرف ثانياً واملضاف إليه قد يكون معرف
 .الرمحن، وعبد قيس، فكيف تضيفه؟

فرعنعم قد . واعلم أن العلم ال جيوز دخول الالم عليه، وال إضافته؛ ألنه م
يراد بالعلم واحد من األمة املسماة به، فإذن يكون اسم جنٍس جيوز دخول الالم 

 :عليه، وإضافته كما مجعهما الشاعر يف قولـه
  )١(أبـو جندلٍٍ والزيد زيد املَعاِرك قَد كانَ ِمنهم حاِجٌب وابن أُمِِّهو

 العلم أو مجع فتعريفه بالالم؛ لزوال تشخصه إال ما وضع مثىن يوكذلك إذا ثُن
 :أو جمموعاً كأبانني وأذرعاٍت، قال

  )٢(ن املُضلَِّلعميد بين جحوانَ واب وقبلي مات اخلالداِن كَالهما
 :وقال آخر

عِدينالس مٍد أَكْرعس ٣(اـأنـا ابن( 
فالن وفالنة، وأبو فالٍن، وأم فالنة : وكذلك األسامتان واألسامات، وقوهلم

كناية عن أمساء أشخاص اإلنسان وكناهم، وإذا كنوا عن أعالم البهائم أدخلوا الالم 
ينهما، وسبب التخصيص أن أعالم البهائم فيها فيها فقالوا الفالن والفالنة فرقاً ب

هن "شائبة اجلنسية لقلة تعلق الغرض بأشخاصها، فناسب دخول الالم عليها، وأما 
فإن سألت ما الفرق بني اسم اجلنس وعلم اجلنس . فكناية عن أمساء األجناس" وهنةٌ

 مع أما يدالن على احلقيقة املشتركة؟
حلقيقة املشتركة من غري إشارة إليها، وعلم اسم اجلنس يدل على ا: أجيب

اجلنس يدل على احلقيقة املشتركة مع إشارٍة إليها، فكما أن علم الشخص يدل على 
 .مدلول املعرف بالم العهد، فعلم اجلنس يدل على مدلول املعرف بالم اجلنس

واالسم املتمكن قد يكون منصرفاً وهو الذي يستويف مجيع احلركات والتنوين، 
ل رجٍل ويسمى األمكن، وقد يكون غري منصرٍف، وهو ما يكون ثانياً من جهتني مث

                                     
 .٢/٥٠٢ ديوانه ، انظرألخطللالبيت ) ١(
 .١/٤٦شرح املفصل البن يعيش :  انظر،لألسود بن يعفر) ٢(
 .١٩١ديوانه انظر البيت لرؤبة، ) ٣(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٢٢

أي مشااً للفعل من وجهني فاختزل عنه اجلر والتنوين وحرك بالفتح يف موضع 
 إال إذا أضيف، أو عرف بالالم فيدخله )١(﴾حيوا ِبأَحسن ِمنهافَ﴿: اجلر، قال تعاىل
 .لقوم، وباألمحِر ات بأمحِرررم: اجلر، كقولك

 فَصلٌ
والفعل املضارع لالسم تطفل على االسم يف قبول اإلعراب، ومضارعته لـه 
أنه جاٍر على اسم الفاعل يف حركاته وسكناته، وأنه يقع صفةً لالسم، وأنه كلمة 

كـ " سيضِرب"و " يضِرب"شائعة ختتص بأحد حمتمالا بدخول حرٍف عليها؛ فإن 
، واإلعراب غري حركته إلضافتها إليه، ومعناه التبيني أو إزالـة "جِلالر"و" رجٍل"

 .الفساد، وتسمى حركاته رفعاً ونصباً وجرا، وسكونه جزماً

                                     
 .٨٦آية : سورة النساء )١(



 

 

٢٣ رشاد إىل علم اإلعراباإل

 "باب الِبناِء"
جاءين هؤالء، : البناء عدم اختالف آخر الكلمة باختالف العامل، كقولك

لكونه نقيض صورة ورأيت هؤالء ومررت ؤالء، وصورته األصلية السكون، 
 .اإلعراب، ويليه من احلركات الكسر، لقلة تصرفه

 :ويعدل عن السكون إىل احلركة ألحد أسباٍب ثالثٍة
 .نيمثل أَ: التقاء الساكنني -
 .مثل كاف التشبيه:  وتعذر االبتداء بالساكن-
 .مثل يا عمر:  والفرق بني البناء العارض والالزم-

أين وشبهه : ري املتمكن، إما لتضمن معناه حنووسببه يف األمساء مناسبته غ
كاملبهمات أو وقوعه موقعه كنـزال، أو ملشاة الواقع موقعه كفجار، أو وقوعه 

، ولقب )١(﴾ِمن عذَاِب يوِمِئٍذ﴿: ضافته إليه كقولهإلموقع ما أشبهه كيازيد، أو 
ويف " إذْ"و" من"ضم وفتح وكسر، وسكونه وقف، فالوقف يف االسم كـ : حركاته

: الفعل مجيع أمثلة األمر اخلالية عن حرف املضارعة حنو اكتب، ويف احلـرف حنو
ويف الفعل مجيع أمثلة " حيثَ"و" كيف"و" أين"والفتح يف االسم كـ . هلْ وبلْ
 .املاضي

 .إنَّ، وثُم: ويف احلرف
 .دع وبلُبقَ: والضم يف االسم حنو

 . جر بهعند من" منذُ: "ويف احلرف
 . وهؤالء،أمِس: والكسر يف االسم

 .ويف احلرف الم اجلر، وباؤه
 .وال ضم يف الفعل وال كسر باالستقراء
 
 

                                     
 .١١آية : سورة املعارج )١(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٢٤

 باب أَحكاِم أَواِخِر اَألسماِء املُعربِة
ملا كان نظر النحوي مقصوراً على آخر الكلمة خبالف التصريفي، مسى املعتل 

لٍْم، والصحيح وب صحيح عنده كِعوعد وثَفَ. وصحيحه صحيحاً. اآلخر معتالً
: تتعاقب عليه حركات اإلعراب، وأما املعتل فما كان آخره ألفاً مسي مقصوراً، أي

ممنوعاً عن احلركة، إذ ال ميسه شيء منها، فمنه منصرف وهو الذي دخله التنوين، 
اللتقاء وهي نون ساكنة، فتلتقي مع األلف فتسقط األلف من اللفظ، إزالـةً 

الساكنني، وفتحة ما قبلها تدل عليها، ومل حيذف التنوين؛ ألا دالـة على التمكن، 
هذه عصاً يا فىت، وإذا وقفت عليه وقفت باأللف إال : وال يدل عليها شيء كقولك

أن ألفه مرفوعاً وجمروراً حرف إعراٍب، ومنصوباً منقلبة من التنوين قياساً على 
 . زيد، ومررت بزيد، ورأيت زيداجاء: الصحيح، فإنك تقول

 ومنه غري منصرٍف وهو ما ال يدخله التنوين كحبلى، وألفه وقفاً ودرجاً حرف
 فإن سكن ما قبلهما جريا جمرى الصحيح يف وما كان آخره واواً أو ياًء. إعراٍب

حتمل احلركات؛ ألن التلفظ ما بعد السكون كأنه ابتداء بعد الوقف واالبتداء 
هذا دلو وظيب وكذلك النصب واجلر، ومثله آي وراي، : ال، تقولبالساكن حم

واملدغم فيهما حنو كرسي وعدو، وإذا حترك ما قبل الياء يكون كسرةً ال حمالة 
كالقاضي، ويسمى منقوصاً أي نقص بعض حركات إعرابه ألنه ال يدخله حركة 

كة النصب خلفتها الرفع واجلر لثقلهما عليه، فتكون الياء ساكنةً فيهما ويدخله حر
ونَ مرفوعه وجمروره فإن ن. يهذا القاضي، ومررت بالقاضي، ورأيت القاِض: تقول

هذا قاٍض فاعلم، : لقي التنوين ياًء ساكنةً فحذف الياء ملا مضى يف املقصور، تقول
رأيت : ومررت بقاٍض يا فىت، وإن نون منصوبة فال يلتقي ساكنان فتثبت الياء، تقول

: جل، والوقف على املنون منه منصوباً باأللف املنقلبة عن التنوين، تقولقاضياً يا ر
رأيت قاضيا، ومرفوعاً، وجمروراً بإثبات الياء ساكنةً وحذفها تقول هذا قاضي، 
ومررت بقاضي، وهذا قاٍض، ومررت بقاٍض، وعلى غري املنون منه منصوباً بإثبات 

مهم الاا وحذفها كما مر، وليس يف كالياء ساكنةً ال غري، ومرفوعاً وجمروراً بإثب
اسم متمكن آخره واو قبلها ضمة، فإذا أدى إليه قياس رفض وأبدل من ضمه كسر 



 

 

٢٥ رشاد إىل علم اإلعراباإل

جرو وأجٍر وقلنسوة وقلنٍس، قال : فانقلبت الواو ياًء فيصري منقوصاً، وذلك قوهلم
 :الشاعر

  )١(ٍر وأَعراسِبالرقْمتين لَـه أَج لَيثٌ ِهزبٌر مِدلٌ ِعند ِخيسِتِه

 فَصلٌ
والفعل املضارع استعد ملطلق اإلعراب مبشاة االسم فاقتضت املشاة أن 
يعرب بوجوه إعراب االسم، الرفع والنصب واجلر، لكنه أعرب حبركتني وسكوٍن 

إمنا خص اجلر باالسم : لينحط الفرع عن األصل، وخص اجلر بالتعويض لثقله، قيل
لالعتدال باجلمع بني اخلفيف والثقيل، فإن عدم احلركة أخف واجلزم بالفعل طلباً 

منها، واالسم أخف من الفعل بدليل أن وزن االسم بلغ اخلماسي، والفعل مل جياوز 
وعامل رفع الفعل معنوي وهو . الرباعي، فلوال خفة االسم مل يتحمل زيادة احلروف

 زيد يضرب، ألن اخلرب :وقوعه موقعاً يصح لالسم بالدوران، أما وجوداً ففي قولك
لن يضرب ومل يضرب؛ فإن االسم ال : جيوز أن يكون امساً، وأما عدماً ففي قولك

يقع بعد ناصب الفعل وجازمه، وعامل نصبه وجزمه لفظي، كما ستعلم، فقد 
علمت أن املعىن الذي رفع به الفعل غري املعىن الذي أعرب به، وكيف ال وعلة 

 .استعداد الشيء غري علة وجوده
 
 
 
 
 
 

                                     
 .١/٢٢٦شرح أشعار اهلذليني انظر يت أليب دؤيب اهلذيل، الب) ١(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٢٦

 باب التثِْنيِة والْجمِع
ومها خمتصان باالسم؛ فإن احلرف ال يفيد تكراره إال تأكيداً ألن املستفهم ال 
يستفهم واملنفي ال ينفي وهلم جرا، وأما الفعل فقد اشتمل على املصدر، وهو اسم 

ن املصدر شيٍء من جنسه إليه، كذا قالوا، إال أانضمام جنٍس فيستغرق، فال يتصور 
 نفسه قد يثىن وجيمع، فكيف مينع الفعل عنهما؟

هذان الزيدان، ورأيت : والتثنية رفعها باأللف، ونصبها وجرها بالياء، تقول
الزيدين، ومررت بالزيدين، وهي جارية يف املذكر واملؤنث وأويل العلم وغريهم، 

 .الزيدان واهلندان واملسجدان: كقولك
ومجع تكسٍري فالتصحيح ما صح فيه نظم واجلمع صنفان، مجع تصحيٍح، 

 .ترتيب حروفه وترتيب حركاته وسكناته: الواحد وبناؤه، أي
 .أسد ورجال: ومجع التكسري ما تكسر فيه أحدمها أو كالمها، كقولك

والصحيح قد يكون للمذكر واملؤنث، أما الذي للمذكر فيختص بأويل العلم 
م واحدة منه، فاختص باألشرف، منهم لكونه أشرف من املكسر من حيث إنك تفه

ويقال لـه اجلمع على هجائني، واجلمع على حد التثنية الشتراكهما يف سالمة 
هؤالء املسلمون والزيدون، : الواحد، ويكون رفعه بالواو، ونصبه وجره بالياء، تقول

ورأيت املسلمني والزيدين، ومررت باملسلمني والزيدين، وقد شذ عن القياس بنون 
 .ما أشبههماوقلون، و

هندات : أما اجلمع الصحيح للمؤنث فيشمل أويل العلم وغريهم، تقول
 .وشجرات

 .رجال وأفراس: ومجع التكسري كذلك، تقول
ولنؤخر . فلنتكلم يف التثنية واجلمع الصحيح للمذكر، مث يف صحيح املؤنث

زيادة ملا استثقل تكرار املفرد حبسب : فنقول. الكالم على املكسر إىل آخر الكتاب
ما فرع كل عدٍد بين للتثنية واجلمع صيغتان، وملا كانا فرعي الواحد جِعلَ إعرا

إعراب الواحد، وفرع احلركات الثالث حروف املد واللني فإا تتولد من إشباعها، 
وخص حالتا رفعيهما حبرٍف من غري اشتراٍك فيه لقوة الرفع واستقالله بنفسه يف 



 

 

٢٧ رشاد إىل علم اإلعراباإل

زيد منطلق، والنصب واجلر حمتاجان إليه يف : كحصول الكالم به وحده، كقول
حتصيل الكالم، واالستقالل يناسب عدم االشتراك، وخص األلف بالتثنية والواو 
باجلمع تكثرياً للخفيف، وتقليالً للثقيل، وجعل الياء عالمةً جلر كل واحٍد منهما 

 .يةلكوا أخت الكسرة، ومحل النصب فيهما على اجلر ملناسبتهما يف الفضل
وفتح ما قبل ياء التثنية، وكسر ما قبل ياء اجلمع للفرق والتخصيص، ليزيد 
اخلفيف على الثقيل، وزيد نون يف آخرها عوضاً عن احلركة والتنوين الكائنتني يف 
الواحد، ودليل تعويضها من التنويٍن سقوطها عند اإلضافة، وعن احلركة ثباا مع 

حسب، كأمحدان وحرك نوما اللتقاء الالم، وقد يكون عوضاً من احلركة ف
الساكنني، وفتحت يف اجلمع وكسرت يف التثنية طلباً لالعتدال، فإنك يف اجلمع 
خترج من الضمة أو الكسرة إليها، ويف التثنية من الفتحة إليها، وهذه احلروف فيهما 

 .حروف إعراٍب، ودالالت إعراٍب وعالمات تثنيٍة ومجٍع
خلها الرفع واجلر، وحيمل النصب على اجلر تبعاً أما مجع املؤنث فتاؤه يد

التنوين : ، ومررت مبسلماٍت، ورأيت مسلماٍت، قالواهؤالء مسلمات: للمذكر فيقال
 :فيه نون ساكنة بإزاء النون يف مسلمني، بدليل أن التنوين مخسة أصناٍف

 . وأمحدزيد: فارق بني املنصرف وغريه، تقول -
 .صه وصٍه: كرة، تقولوفارق بني املعرفة والن -
 ".إٍذ: "وعوض من املضاف إليه، كقوهلم -
 :وتنوين غاٍل يلحق الشعر املقيد منيفاً على الوزن كقول الشاعر -

ِرِقنتاِوي املُخاِق خمِبِه   وقَاِتِم اَألعتشم اِع اخلَفَِقنالَِم لَم١(اَألع(  
 .وذلك للفصل بني الوقف والوصل

 :وب مناب حرف اإلطالق كقول القائل وتنوين ين-
نـاباذَلَ والِعتع مأَِقلّي اللَّو نابأَص لَقَد تب٢(وقُوِلي ِإنْ أَص(  

خارج من هذه األقسام، فهي " هذه عرفات مباركاً فيها: "وهذا والتنوين يف
                                     

 .١٠٤ديوانه انظر البيت لرؤبة بن العجاج، ) ١(
 .٦٤ص :ديوانهانظر البيت جلرير، ) ٢(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٢٨

رور قدمناه وملا كان املرفوع يف الرتبة املعنوية مقدماً على املنصوب وا. نون زائدة
نقضاً، فإن املدعي التقدم املعنوي ال " إن زيداً قائم"يف وضع الكتاب، فال ينتهض 

اللفظي، مث ملا كان الفاعل أصل املرفوعات والباقي مشبه به قدمناه على سائر 
املرفوعات، ودليل أصالته أن مسنده أصل يف املسندية لكون الفعل دائماً مسنداً، 

 يكون أصالً يف كونه مسنداً إليه، فوجب أن يكون رفعه أيضاً فاملسند إليه جيب أن
أصالً، خبالف املبتدأ فإن مسنده يف األصل اسم، واالسم ليس أصالً يف املسندية، 

 .لعدم لزومه املسندية، فال يكون رفعه أصالً
واعلم أن الرفع علم الفاعلية، والنصب علم املفعولية، واجلر علم اإلضافة، وإمنا 

لك؛ ألن الضمة أثقل احلركات، والفتحة أخفها، والفاعل واحد واملفعول جعل كذ
مخسة؛ ليكثر اخلفيف، ويقل ضده، وخص الكسر باملضاف إليه لكونه واقعاً بني 
الفاعل واملفعول، أال ترى املضاف إليه املصدر كيف يكون فاعالً تارةً ومفعوالً 

، والكسرة رب عمرٍو زيدعجبت من ضرب زيٍد عمراً، أو من ض: أخرى؟ يف قولك
 .تتوسط بني أختيها يف الثقل واخلفة فتشاا

 



 

 

٢٩ رشاد إىل علم اإلعراباإل

 باب الفَاِعِل
هو من املنقوالت االصطالحية، وهداملسند إليه من فعٍل أو شبهه مقدماً عليه : ح

 ، وضارب زيد، وحسن وجهه، ورافعه ما أسند إليه،  زيدربض: أبداً، كقولك
الفاعل باحلقيقة : "، قال املربد"قام زيد"يف " هو"فاعل كـ " ما قام زيد"يف " زيد"فـ 

، وهو كاجلزء األخري من الفعل، "هو الصادر عنه الفعل، وتسمية غريه بالفاعل جماز
ألن إعراب الفعل قد يقع بعد الفاعل، وذلك يف األفعال اليت إعراا بالنون، وإعراب 

ه على الفعل، واستحق التقدمي على الكلمة بعد حرفها األخري، فلذلك مل جيز تقدمي
املفعول، فإذا قدم عليه املفعول فهو يف النية مؤخر، وهلذا مل يلزم اإلضمار قبل الذكر 

: وقد يكون مظهراً كقولك" ب غُالُمه زيداًرض"ولزم يف " يد زمهب غُالَرض"يف 
ى معموٍل زيد ضرب وضربت، وإذا اجتمع عامالن عل: ضرب زيد، ومضمراً كقولك

واحٍد امتنع إعماهلما معاً، أما إذا اختلف عمالمها فظاهر وإن احتدا، فألن حصول 
اإلعراب بأحدمها يغنيه عن اآلخر، واستحال إلغاؤمها، فإن اإلعراب يستدعي عامالً 
فتعني إعمال أحدمها، فمذهب البصريني إعمال الثاين وإضمار معمول األول على 

 ."ألقى بيده" أوىل بالعمل بدليل إعمال الباء يف شريطة التفسري ألن القريب
للتقدم أولوية يف : ومذهب الكوفيني إعمال األول وإضمار معمول الثاين، قالوا

وأخواا متقدمةً، وجواز إلغائها متوسطةً " ظننت"العمل يدلك عليه وجوب إعمال 
، وقاما  زيدبين وضربترضربين وضربت زيداً، وض: ومتأخرةً، تقول على املذهبني

آتوِني ﴿: وقعد أخواك، وقام وقعدا أخواك، وشواهد إعمال الثاين من التنـزيل قوله
، ومحل كالمه تعاىل "أُفِْرغْه"لكان األحسن " آتوين"، ولو أعمل )١(﴾أُفِْرغْ علَيِه ِقطْرا

:  فلم يقل)٢(﴾هاؤم اقْرؤوا ِكتاِبيه﴿: على ما هو أَحسن أَحسن، وقولـه تعاىل
 :ومن األبيات قول كثري عزة" اقرأوه"

هفَّى غَرِيمٍن فَويى كُلُّ ِذي دها قَضغَِرمي ىنعطُولٌ ممةُ مزع٣(و(  
فأعمل الثاين يف كال مصراعيه، أما األول فألنه اجتمع فيه قضى ووىف على 

                                     
 .٩٦آية : سورة الكهف )١(
 .١٩آية : سورة احلاقة )٢(
 .١٤٣ ص:  كثريانظر ديوان) ٣(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٣٠

توجها " ومعىن" ممطُولٌ"الثاين فألن ، وأما "فَوفَّاه: "فأعمل الثاين وإال لقال" غرميه"
جارياً على غري " معىن"لكان " ممطُولُ"، ألنه لو أعمل "معنى"فأعمل " غرميها"إىل 

فوجب إظهار ضمريه، ومل يظهره " عزة"من هو لـه، فإنه للغرمي وجاٍر على 
 ألنه إمنا جيب ؛ة ساقط:"ممطُول"ما قلنا يف " معىن"واملعارضة باملثل بأن يقولوا يف 

إبراز الضمري عما جرى على غري من هو لـه إذا مل يكن إضماراً قبل الذكر، فإن 
 :ظهور االسم بعده حينئٍذ كظهور الضمري، ودليل الكويف قول عمر بن أيب ربيعة

 )١(تنخلَ فَاستاكَت به عود ِإسِحِل إذَا ِهي لَم تستك بعوِد أَراكٍَة
 :رئ القَيِسوقول ام

  )٢(كَفَاِني ولَم أَطْلُب قَِليلٌ من املال فَلَو أَنَّ ما أَسعى َألدنى مِعيشٍة
فرفعه باألول، وهذا فاسد؛ " قليل"على " ولَم أطلب" "كفاين"اجتمع : قالوا

اع إذا كان مثبتا يف اللفظ فهو منفي يف املعىن وبالعكس، ألا المتن" لو"ألن ما بعد 
فاملصراع األول يدل على " قليل"الشيء المتناع غريه، فلو كان الفعالن موجهني إىل 

، والثاين على أنه يطلبه فيتناقضان، واحلق أن مفعول "مل يطلب أدىن معيشة"أنه 
 :امللك، لقوله: الثاين

 )٣(مثَايلوقَد يدِرك املَجد املُؤثَّلَ أَ ٍلـولَِكنما أَسعى ِلمجٍد مؤثَّ

، "جاء"عمرو، بإضمار : أجاء أحد؟ فيقال: وقد يكون الرافع مضمراً، يقال
وِإنْ أَحٌد مِّن ﴿ : وقولـه تعاىل)٤(﴾ِإذَا السماُء انشقَّت﴿ :ومنه قولـه تعاىل
كارجتاس ِرِكنيشإال حظية : "، وقوهلم"لو ذات سواٍر لطمتين" ويف أمثاهلم )٥(﴾الْم

 .أي إن ال يكن لك يف النساء حظية فإين غري أليٍة" أليةفال 

                                     
 .١٧٧ ص :وان امرئ القيسانظر دي) ١(
 .١٢٢ ص : امرئ القيسوانانظر دي) ٢(
 .١٢٤ ص :وان امرئ القيسانظر دي) ٣(
 .١آية : سورة االنشقاق )٤(
 .٢آية : سورة التوبة )٥(



 

 

٣١ رشاد إىل علم اإلعراباإل

 باب الِفعِل املَبِنيِّ للْمفْعول

: الفعل صيغ لإلخبار به، فتارةً خيرب به عن الفاعل واملفعول مجيعاً كقولك
ضربعمراً، وتارة عن الفاعل وحده، مثل ز دذهب عمرو، ومرٍة عن املفعول : ي

  :وحده مثل
لد، فريتفع املفعول بإسناد الفعل، وذلك حبسب اهتمام املتكلم، وتغري أكرم خا

فغريت صيغة املبين للمفعول عن . اللفظ حبسب تغري املعىن حكم مستمر يف اللغات
املبين للفاعل فجعل الفعل الذي صدره حرف ثابت يف االبتداء والوصل مضموم 

حرف يثبت يف ضرب، والذي صدره : األول مكسور ما قبل اآلخر، كقولك
االبتداء دون الوصل ضم أول متحرٍك فيه وكسر ما قبل آخره مثل استخرج، 

 .وضمت اهلمزة بالتبعية
وإمنا يترك ذكر الفاعل لعدم تعلق الغرض به، أو تعظيماً لـه، أو حتقرياً لـه، 

 .أو لشهرته، أو للخوف عليه من ذكره، أو جلهالة املتكلم إياه
ى املفعول الذي مل يسم فاعله، فتسميته بالفاعل حد الفاعل منطبق عل: نكتة

أوىل من تسميته باملفعول، فإن األول حقيقة يف هذا االصطالح، والثاين جماز، وملا 
عدم الفعل الالزم املفعول به، مل يصغ للمفعول فتعني املتعدي لبناء اهول، وقد ينقل 

قيل حشوه، وزيادة حرف جرٍّ الفعل عن اللزوم إىل التعدي بإدخال اهلمزة يف أوله وتث
أذهبته وذهبته وذهبت به، فيصاغ املبين للمفعول : على املفعول فيقال يف ذهب زيد

وملا كان الفعل الذي لـه مفعول . أذهب زيد، وذهب وذهب به: إذ ذاك منه فيقال
ِرب زيد، والذي لـه مفعوالن ض: واحد يبقى بال مفعوٍل عند بنائه للمفعول مثل

: يبقى معه مفعوالن مثلعلم زيد عاقالً والذي ثالثة مفاعيل : احد مثليبقى له و
 .أعلم عمرو زيداً فاضالً

 أفرحت: واهلمزة وأختاها جتعل غري املتعدي متعدياً إىل مفعوٍل واحٍد، مثل
أضربت زيداً عمراً، واملتعدي إىل : خالداً، واملتعدي إىل واحٍد متعدياً إىل اثنني مثل



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٣٢

 .ت زيداً عمراً خري الناسمأعل:  إىل ثالثة مثلمفعولني متعدياً
النقل باهلمزة عكس بناء الفعل للمفعول، وإذا كان لفعٍل : قال النحويون

يف أعطيت زيداً درمهاً، فجعله فاعالً " زيد: "مفعوالن أحدمها فاعل يف املعىن مثل
إذا كان  و زيد درمهاً،يعِطأُ: أوىل من صاحبه، وإن اشتركا يف املفعولية تقول

املفعوالن من أفعال القلوب فجعل األول فاعالً أوىل لكونه مسنداً إليه يف األصل، 
 .ظن عمرو عاقالً: تقول

مفعول به، ومفعول مطلق، ومفعول فيه، ومفعول : واعلم أن املفاعيل مخسة
 .لـه، ومفعول معه، كما ستعلمها مع أحكامها مشبعاً إن شاء اهللا تعاىل

عول لـه واملفعول معه فاعالً، أما األول فألن الالم فيه وال جيوز جعل املف
مرادة وال جيوز رفع االسم مع تقدير الالم، وإمنا جاز نصبه معها؛ ألن اجلار وارور 
مفعول، وأما الثاين فألنه قليالً ما يصحب الفعل حىت قصره بعضهم على السماع، 

الثة فما وجد املفعول به مل يقم فال يبلغ يف القوة رتبة الفاعل، وأما املفاعيل الث
املصدر والظرفان مقام الفاعل لزيادة شبهه بالفاعل بالنسبة إليهما ألن من األفعال ما 

وزكم زيد، وجن . عنيت ذا األمر: مل يذكر فاعله قط استغناءًٍ باملفعول به كقوهلم
باملفعول به مات بكر، وأعين : عمرو، ألن املفعول به يف املعىن جعل فاعالً، كقوهلم

. الصحيح فإما املفعول بواسطة حرف اجلر فهو مستوي القدم مع املفاعيل األخر
فاشترط يف إقامة املصدر مقام الفاعل كونه موصوفاً ليشتمل اجلزء الثاين من اجلملة 

ضرب : على فائدٍة خال عنها اجلزء األول، فإن الفعل يدل تضمنا على مصدره فتقول
أُِعطَِي زيد درمهاً، فإذا قدمت :  هذا املفعول، تقولضرب شديد، وجيوز إضمار

 .زيد الدرهم أُعِطيه: زيد أُِعطي درمهاً، فإن قدمت درمهاً أيضاً قلت: قلت: زيداً
الفرق بني هذا املفعول والفاعل أن الفاعل باصطالح النحو ميكن أن : دقيقة

مات خالد، : الً مثليكون فاعالً باملعىن اللغوي مثل قام عمرو، وأن يكون مفعو
: وهذا املفعول ال يكون إال مفعوالً باملعىن اللغوي، ومن هذا تعلم أن قولـه تعـاىل



 

 

٣٣ رشاد إىل علم اإلعراباإل

" رجال" فيمن قرأ مفتوحة الباء ال يكون )١(﴾ِرجالٌ يسبِّح لَه ِفيها ِبالْغدوِّ واَآلصاِل﴿
ه؛ ألنه املسبح فهو فاعل فعٍل مضمٍر يفسره ا)يسبح(فيه مرفوعاً ـب  :لظاهر، مثل قوـل

 )٢(ِليبك يِزيد ضارٌع ِلخصومٍة

يبكيه ضارع : يسبحه رجال، ومن يبكيه؟ قيل: من يسبحه؟ قيل: كأنه قيل
 .خلصومٍة

                                     
 .٣٧، ٣٦: سورة النور آية )١(
 : صدر بيت من الطويل ومتامه) ٢(

اِئحالطَّو ِطيحا تِبطٌ ِممتخوم 
ن حري، انظر املوسوعة    وهو منسوب للبيد بن ربيعة العامري، وكذلك منسوب لنهشل ب         

 .الشعرية



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٣٤

 باب املبتدأ واخلَبِر
واخلرب ما أسند إىل . املبتدأ اسم جمرد من العوامل اللفظية بشرط أن يسند إليه

ى رفعهما مشاتهما الفاعل، فإن املبتدأ مسند إليه املبتدأ، ومها مرفوعان، ومقتض
فذهب معظم . كالفاعل واخلرب جزء ثاٍن من اجلملة، وعامل رفعهما خمتلف فيه

الكوفيني ووافقهم البغداديون إىل أن املبتدأ واخلرب يترافعان، وهو باطل، ال من حيث 
ثراً فاألثر رفعهما، كون كل واحٍد منهما مؤثراً وأثراً، فإن بتقدير كون العامل مؤ

بل من جهة أن رتبة العامل قبل املعمول فيلزم . واملؤثر ذاما، فال يلزم منه الدور
: تقدم كل واحٍد على صاحبه املستلزم تقدم الشيء على نفسه، وقال بعض الكوفية

نه ويلزم م. العامل يف اخلرب املبتدأ، والعامل يف املبتدأ الضمري يف اخلرب، فراراً من الدور
: مع االستحالة املذكورة كون كل خٍرب متحمالً للضمري وسنبطله، ولسيبويه قوالن

األشهر أن العامل فيهما االبتداء، وهو التجرد عن العوامل اللفظية مع اإلسناد ألنه 
معىن يقتضيهما معاً، فليعمل فيهما، فإن التجرد مع اإلسناد ال يتصور بدون مسنٍد 

 .ومسنٍد إليه
 . حبسب االقتضاء اعتربه بالفعل الالزم واملتعدي وغريمهاوعمل العامل

والثاين إن االبتداء يعمل يف املبتدأ وكالمها يعمالن يف اخلرب واستشهد من 
العوامل احملسوسة بتسخني النار القدر وتسخينهما مجيعاً املاء، ومن العوامل النحوية 

رط التجريد فيهما ألن بعمل حرف الشرط يف فعله، وعملهما يف اجلزاء، إمنا اشت
العوامل اللفظية تسلب قرارمها على الرفع، واشترط اإلسناد؛ ألن املعىن املدلول عليه 
باإلعراب ال يتصور دونه، فإن شككت بأن التجرد أمر عدمي، واإلسناد من قبيل 
النسب اليت ال وجود هلا يف األعيان، وإال لكان هلا نسبة أخرى، ولزم التسلسل، 

فحله أن املراد من العوامل . دميني عدمي، فكيف يعمل العدم يف شيٍء؟وجمموع الع
يف هذا االصطالح األمارة ال املؤثر، فإنه ال يتوعر على األذهان السليمة أن هذه 

وأي استبعاٍد يف كون . العوامل غري مؤثرٍة يف وجود اإلعراب، فإن املؤثر هو املتكلم
 .ظ احملسوساملعىن املعقول أمارة اإلعراب؟ كامللفو



 

 

٣٥ رشاد إىل علم اإلعراباإل

اإلنسان جسم فإن كان املفهوم من : إذا قلنا: لعلك تقول: وهم وهداية
اإلنسان إنسان، : اجلسم هو املفهوم من اإلنسان فال فائدة فيه، فإنه مبثابة قولك

واجلسم جسم، وإن كان املفهومان متغايرين فال يصح محل أحدمها على اآلخر، كما 
ستدعي االحتاد فأشجع أن للعقل أن يأخذ معىن زيد حجر، فإن اهلوهوية ت: ال تقول

واحداً من األعيان فيجعله معاين كثريةً كأخذه معىن اإلنسان وجعله جسماً نامياً 
حساساً متحركاً باإلرادة ناطقاً، وهلذه األشياء وجود واحد يف األعيان، فإذن هذه 

حتاد صح األشياء متغايرة من حيث الذهن متحدة من حيث العني، فمن حيث اال
ومن حيث التغاير أفاد معىن خبالف " زيد حجر: "محل أحدمها على اآلخر خبالف

تقتضي االحتاد من وجٍه واالختالف من " اهلوهوية"فصرح أن " اإلنسان إنسان"
إما متحدان أو متغايران جوابه ال هذا مطلقاً، وال هذا مطلقاً، بل هذا : وجٍه، فقولك

 .ا؛ فإا قاعدة شريفةمن وجٍه، وهذا من وجٍه، احكه



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٣٦

 مسوغات االبتداء بالنكرة
وحق املبتدأ التعريف، فإن إثبات حكٍم على جمهوٍل ال يتعلق به غرض فيصغى 

ولَعبٌد مؤِمٌن خيٌر مِّن ﴿: إليه، وقد جاء نكرةً موصوفةً كما يف قولـه تعاىل
رجل يف الدار أم أ"، و"ما رجل أفضل منك: "وغري موصوفٍة كقوهلم. )١(﴾مشِرٍك
، للقرب من "على أبيه درع"و" حتت رأسي سرج"و" شر أهر ذا نٍاٍب"و" امرأة؟

املعرفة بالتخصيص يف األول، وملضارعته الداخل عليه الم اجلنس بعمومه يف الثاين، 
ولكون املستفهم مبنـزلة املنفي يف غري املوجبية، أو متيز اجلنس الذي هو معلوم يف 

إما يف معىن املوصوف أي شر عظيم؛ ألن التنوين فيه للتفاقم، " رش"الثالث، ولكون 
أو كونه موصوفاً حمذوف الصفة، أو موصوفاً مبا بعده حمذوفاً خربه، أو كونه خرباً 
ملبتدأ حمذوٍف، أي الطارق شر، أي ما أهر ذا ناٍب إال شر، أو كونه شاذاَ يف الرابع، 

 .كما سيأيت!" ما أفعله" تنكريه يف ولتخصصه مبكان معٍني يف اخلامس، وقد حتتم
 فَصلٌ

متحمل للضمري وهو املشتق، : مفرد ومجلة، واملفرد ضربان: واخلرب صنفان
زيد منطلق، وعمرو أخوك، ويدل على حتمل : وخاٍل عنه وهو غري املشتق، كقولك

 :املشتق للضمري وجهان
ضمر قياساً على أنه قد يعمل يف الظاهر، فإذا مل يعمل فيه عمل يف امل: أحدمها

 .الفعل، واجلامع كون كل منهما داالً على صفٍة معينٍة لذي صفٍة غري معٍني
أن املنسوب ملا كان يف معىن املشتق حتمل ضمرياً، فاملشتق أوىل به، : وثانيهما
تأكيد مجٍع مرفوٍع، وما " أمجعون"مررت بقوٍم عرٍب أمجعون، فـ : وذلك قوهلم

فإن العرب مجع عريبٍّ؛ ألن ياء النسبة فارقة بني " عرٍب"ذلك إال الضمري املرفوع يف 
منسوبني إىل العرب، فإذا ثبت حتمل الضمري يف : الواحد واجلمع كتاء مترٍة، كأنه قال

كل خٍرب متحمل للضمري، فإن :  الكوفةالصفة، ثبت يف اخلرب لعدم الفارق، قال علماء
د أخوك معناه مؤاخيك عندهم، فهو يف تقدير املشتق، فزيكان مشتقاً فذاك، وإال 

                                     
 .٢٢١آية : سورة البقرة )١(



 

 

٣٧ رشاد إىل علم اإلعراباإل

وفيه نظر، ألن كل ما رفع فاعالً مضمراً رفع دائماً إما مظهراً أو مضمراً اعتربه 
بالفعل واألمساء املشتقة؛ وعندهم األمساء اجلامدة تعمل خرباً وال تعمل غري خٍرب، فهي 

أما خمالفة القياس، وألنه لو عمل يف املضمر لعمل يف املظهر، وأصله املشتقات، 
 كله، وفرس خز صفة سرجه، ورجل صخر فؤاده )٢( عرفج)١(هذا قاع: "قوهلم
 .فشاذ

 .فعلية، وامسية، وشرطية، وظرفية: واجلملة أربعة أضرٍب
زيد قام، أي قام هو، وقام أبوه، وعمرو أبوه منطلق، وبكر إن : كقولك

 .تكرمه يكرمك أو يكرمك عمرو، وخالد أمامك
وجدت اجلملة وإذا ح إما امسيةً أو فعليةً، فإن الشرطية والظرفية فعليتان، قِّق

نعم ملا فارقت الشرطية أخواا بكوا مركبةً من مجلتني أخرجتا بأداة الشرط واجلزاء 
من اإلثنينية إىل الوحدة، والظرفية ملا فارقتها بعدم ذكر الفعل أفردتا عن أخواما 

 .وخصصتا بامسني غري اسم جنسهما
 فَصلٌ

يذكر تبييناً حملل الفعل الصادر عن الفاعل فيتعلق ألبتة بالفعل أو ما الظرف 
زيد يف الدار تقديره مستقر يف الدار أو استقر فيها، فعلى : اشتمل على معناه، فقولك

األول الظرف مفرد لوقوعه موقع مفرٍد، وعلى الثاين مجلة، ويسمى اجلار مع ارور 
لظرف من حيث وجوب تعلقه بالفعل أو معناه، فإن ظرفاً غري حقيقيٍّ لكونه مشااً ل

 .اجلار وضع إليصال معىن الفعل إىل االسم، وهلذا مساه سيبويه حرف اإلضافة
فيه، فإذا ظهرت صار غري حقيقي، والظرف " يف"وإمنا الظرف احلقيقي ما قدر 

تدأ جثَّةً إذا كان خرباً مسي مستقراً، وإذا وقع مفعوالً دعي غري مستقٍر، وإذا كان املب
زيد يف : تقول. فخربه من الظروف املكان فقط، وإذا كان حدثاً فالزمان واملكان

يوم اجلمعة، والقتال يوم السبت ويف السوق، ألن نسبة جمرد الذات : الدار، وال تقول

                                     
 .٨/٣٠٤اللسان ، انظر أرض واسعة سهلة مطمئنة مسوية: القاع) ٢(
 . نبت طيب الريح أغرب إىل اخلضرة لـه زهرة صفراء ال شوك لـه:العرفج) ٢(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٣٨

إىل مجيع األزمنة سواء، فتخصيصه ببعضها ختصيص من غري خمصٍص، خبالف نسبته 
 .ضهاإىل األمكنة؛ فإنه يف بع

ونسبة احلدث إىل األزمنة واألمكنة متفاوتة حلدوثه يف بعضها وال بد يف اجلملة 
الواقعة خرباً من ضمٍري يربطها باملبتدأ فيزيل شك كوا مجلةً مستأنفةً بعد اإلعراض 
عن االسم املذكور وال كذلك املفرد، فإنه بطبعه يستدعي صاحباً يتم به، فذكره بعد 

الرب الكُر بستني، : ه عنه وقد يستغين عن الراجع للقرائن، يقالاملبتدأ قرينة خربيت
 )١(﴾اُألموِرولَمن صبر وغَفَر ِإنَّ ذَِلك لَِمن عزِم ﴿: قال تعاىل. والسمن منوان بدرهٍم

 .أي منه
 فَصلٌ
 والالَِّئي يِئسن ِمن الْمِحيِض ِمن﴿: وجيوز حذف اخلرب بأسره كقوله تعاىل

نِحضي الالَِّئي لَمٍر وهثَالَثَةُ أَش نهتفَِعد متبتِإِن ار اِئكُمِة)٢(﴾نِّسموكقول ذي الر : 
  )٣(آأَنِت أَم أُم سالـم وبين النقَاأَيا ظَبيةَ الوعساِء بين جالَِجٍل

 املبتدأ بعد لوال وقد أوجب احلذف إذا وقع" خرجت فإذا السبع: "وكقوهلم
على اخلرب، فإا تدل على امتناع اجلواب " لوال"االمتناعي لطول الكالم، وداللة 

لوال زيد هللك عمرو، أي لوال زيد موجود : املبتدأ، ووجود املبتدأ هو اخلرب، فإن قولكلوجود 
 .هناك

إال التحضيضي " لوال" يقع بعدها إال املبتدأ، كما ال يقع بعد  الهذه" لوال"و
 :الفعل، وأما قول الشاعر

قَاَلت أُمامةُ لَمـا ِجئْـت زاِئرهـا       
ـُهمدـَق ي ـِإنِّ ال در درِك     رميت

)٤(هالّ رميت ِببعِض اَألسهِم السودِ    

                                     
 .٤٣آية : سورة الشورى )١(
 .٤آية : سورة الطالق )٢(
 .٦٢٢ص :انظر ديوان ذي الرمة) ٣(
 .١/٩٥انظر شرح املفصل البن يعيش . البيتان منسوبان للجموح الظفرى) ٤(



 

 

٣٩ رشاد إىل علم اإلعراباإل

لَوالَ حِددت  والَ  عذِري ِلمحدوٍد

 وإمنا )١(﴾الَ صدق والَ صلَّىفَ﴿: كقوله تعاىل" مل"مبعىن " لو"بعد " ال"فإن 
اختص التحضيض بالفعل؛ ألنه ال حيض إال على فعٍل، وألن التحضيض أمر، واألمر 

 :طلب الفعل على سبيل االستعالء، وأما قول جريٍر
  )٢(بِني ضوطَرى لَوالَ الكَِمي املُقَنعا جِدكُممتعدون عقْر النِّيِب أَفْضلَ 

لوال تعقرون الكمي، فحذف الفعل لداللة القرينة اللفظية عليه كقوله : فتقديره
، فإن الشرط خيتص بالفعل، ألنه )٣(﴾وِإنْ أَحٌد مِّن الْمشِرِكني استجارك﴿: تعاىل

 .توقيف فعٍل على ِفعٍل
ضريب زيداً قائماً، وأكثر شريب : ومما حذف خربه ملسد غريه مسده قوهلم

ضريب زيداً حاصل إذا : ق ملتوياً، وأخطب ما يكون األمري قائماً، فتقدير األولالسوي
وأنيب عنه " إذا" مث حذف ،كان أو إذ كان قائماً فحذف اخلرب وأقيم الظرف مقامه

قائماً مع : التامة اليت هي عاملة يف احلال، أي" كان" مث حذف ،اجلملة املضاف إليها
فقائماً حال منصوب عن ضمٍري . احلال عليهماذي احلال الذي هو فاعل لداللة 

 . منصوٍب خبرب مبتدأ حمذوٍف،مرفوٍع بفعٍل، جمروٍر بظرٍف
وأما الثاين فلم يفارق األول إال بأن املبتدأ فيه ليس مبصدٍر لفظاً، وإن كان إياه 

 .يف املعىن، مضافاً إليه
يف تقدير فيه مصدرية أي هي مع الفعل الذي بعدها " ما"فـ : وأما الثالث

وفسر األكوان . أخطب أكوان األمري إذا كان قائماً: مصدر ذلك الفعل، وتقديره
تارةً باألحوال، وتارةً باألزمنٍة، فكأنه جعل أحوال األمري أو أزمنته خطباء، وخص 
حالـة قيامه أو زمان قيامه باألخطبية، فعلى األول يضمر متعلق للظرف والظرف 

امه جمازاً فنسب إليه ما ينبغي أن ينسب إىل الذات، منصوب، وأقيم حال الذات مق
                                     

 .٣١آية : سورة القيامة )١(
 .٣٣٨ص : جريرانظر ديوان) ٢(
 .٦آية : سورة التوبة )٣(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٤٠

 .ِشعر شاعر، وموت مائت: كقوهلم
يوم اجلمعة يوم : الظرف مرفوع ال حيتاج إىل متشبٍث كقوهلم: وعلى الثاين

اره صائم وليله قائم، وفارق الثالث : مبارك، وأقيم الزمان مقام الذات، كقوهلم
دٍر ولكنه مضاف إىل املصدر الصريح، والثالث الثاين أن الثاين مبتدأ وغري مص

مضاف إىل ما هو يف تقدير املصدر وبأن الثالث يلزمه أحد اازين، وكون الظرف 
أي مقرونان فاستغين " كل رجٍل وضيعته: "مرفوعاً على أحد التقديرين، ومنه قوهلم

 .عنه إلفادة الواو معىن املعية فكأا استعملت يف العطف واملعية معاً
استعماله يف العطف حقيقة لغلبته، : أحقيقة هذا أم جماز؟ أجبت: فإن سألت

أنت أعلم وربك، : ويف املعية جماز وإرادة احلقيقة وااز معاً جماز، ويقرب منه قوهلم
 .أنت أعلم مع ربك: وكان قوهلم" مع"أي وربك كافيك، ولكن ملا كان الواو مبعىن 

أقائم أخواك : افيك احترزوا به عنه، أما قوهلمأنت أعلم وربك ك: يف معىن قوهلم
وأذاهب الزيدان، فليس من قبيل حذف اخلرب بل اسم الفاعل مبتدأ مستغٍن عن اخلرب 
بفاعله فإنه جزء ثاٍن مت به املبتدأ كالماً فسد مسد اخلرب، وهذه اجلملة امسية لفظاً 

وفعلية معىن. 
.  يسند إليه شيء فال يكون مبتدأوإن كان جمرداً مل" أقائم: "وملعترٍض أن يقول

فحد املبتدأ ناقص إذن ألنه : أليس قد سد فاعله مسد املسند إليه؟ قلت: فإن قلت
رد املسند إليه أو ولـه ما يسد مسد املسند إليه، ينبغي أن يقال على هذا هو ا ِجد

املبتدأ : الاحلد اجلامع لنوعي املبتدأ أن يق: ومل يذكره مشاهري أهل الصناعة، وأقول
زيد : هو االسم ارد من العوامل اللفظية الواجد جلزٍء ثاٍن يتم به الكالم، وقوهلم

وعمرو ال تكرمه تقديره زيد أنت مأمور بضربه، أو مقول فيه اضربه، . اضربه
وعمرو أنت منهي عن إكرامه أو مقول فيه ال تكرمه، فإن اجلملة الصاحلة للخربية 

 .الكذب، واألمر والنهي ال حيتمالماهي اليت حتتمل الصدق و



 

 

٤١ رشاد إىل علم اإلعراباإل

 حذْف املبتدأ جوازاً
اهلالل واهللا، وقولك عند شم ريٍح، : وجيوز حذف املبتدأ كقول املستهل

 :املسك واهللا، قال املرقش
  )١(نعم: ـاراِت إذ قال اخلَِميسال يبِعِد اللَّه التلَبب والْغـ

: فصرب مجيل أمثل وقيل: تقديره:  قيل)٢(﴾صبٌر جِميلٌفَ﴿: أي هذا، وقوله تعاىل
 .أمري صرب مجيل

سواًء محياهم ﴿: وجيوز تقدمي اخلرب على املبتدأ خالفاً للكوفيني، قال تعاىل
مهاتمم٣(﴾و( و﴿مهنِذرت لَم أَم مهتذَرأَأَن ِهملَياٌء عوس﴾)إنذارك إياهم وعدمه : أي)٤ 

 .ويانمست
 :قال الشامخ

ـَّرح الظَّنوِن ِكالَ يومي طُوالَةَ وصلُ أَروى   )٥(ظَنـونٌ آنَ مط
والفرع ال يتقدم على " وصل أروى"على املبتدأ " كال"فقدم معمول اخلرب أي 

وقول أيب اهللا إهلنا وحممد نبينا، : يتقدم عليه األصل، وإذا وقع املبتدأ واخلرب معرفتني كقوهلمما ال 
 :النجم

 )٦(أَنا أبو النجِم وِشعِري ِشعِري
 .فال تقدم للخرب، بل أيهما قدمت فهو املبتدأ

                                     
 .٦٨٤ ص:مغىن اللبيب، انظر لمرقش األكربلالبيت ) ١(
 .١٨آية : سورة يوسف )٢(
 .٢١آية : سورة اجلاثية )٣(
 .٦آية : رة البقرةسو )٤(
 .٣١٩ص  :انظر ديوانه) ٥(
 .٩٩ ص: انظر ديوانه) ٦(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٤٢

 وجوب تقِْدِيم اخلَبِر
، وكيف عمرو؟ "أين زيد"وقد أوجب تقدميه إذا تضمن اخلرب االستفهام كـ 

ن معاين  كالنفي، أي ال يتقدم عليه ما يف حيزه؛ أل الكالمفإن لالستفهام صدر
احلروف جيب تقدميها على اجلمل، ليعلم املخاطب املعىن قبل تقضي اجلملة على 

 .جهٍل منه باملراد
يف الدار رجل، لئال يشتبه : وكذا إذا وقع املبتدأ نكرةً واخلرب ظرفاً كقولك

أسلم سالماً عليك، وحذف الفعل، ورفع : فتقديره" سالم عليك"اخلرب بالصفة، فأما 
داء طلباً للثبات فإن الفعلية تشعر بالزوال، وترك متقدماً على الظرف تنبيهاً على باالبتسالم 
 .األصل

ذُو الْعرِش  وهو الْغفُور الْودود﴿: وقد جييء للمبتدأ خربان فزائداً قال تعـاىل
ِجيدموع خرب واحد أي: ، أما قوهلم)١(﴾الْمزٌّ، وهلذا ال : هذا حلو حامض، فام
إن جررت سواًء مررت برجٍل سواٍء والعدم، : السكوت على أحدمها، وقوهلميسوغ 

 ،واألحسن تأكيد الضمري املرفوع املستكن، مث كان صفةً لرجٍل أي مستٍو هو والعدم
 وإمنا ثبت هذا يف الفعل )٢(﴾اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ﴿: العطف عليه كقوله تعاىل

 الفعل ظاهراً مث تعدي إىل األمساء املتحملة للضمري، وإن أوالً لئال تعطف االسم على
رفعت فتقديره برجٍل هو والعدم سواء أي مستويان، ألن املصدر إذا كان مبعىن 

رجل عدل وصوم، ورجالن عدل : الصفة استوى لفظ إفراده وتثنيته ومجعه، تقول
 .وصوم، وكذا اجلمع

 فَصلٌ
 .عاطفة، وزائدة، وجزائية: الفاء ثالث

 .فالعاطفة ال جيوز دخوهلا على اخلرب، وإال لكان مبتدأ ال خرباً
 :وأنشد"زيد فوجد: "جوزه األخفش، وحكى: والزائدة

                                     
 .١٥، ١٤آية  :سورة الربوج )١(
 .٣٥آية : سورة البقرة )٢(



 

 

٤٣ رشاد إىل علم اإلعراباإل

 )١(وأُكْرومةُ احلَييِن ِخلٌْو كَماِهيا خوالنُ فاَنِكح فَتاتهم: وقَائلٍة
ختلل ومنعه صاحب الكتاب، ألن املبتدأ وخربه كالشيء الواحد، ال جيوز 

هؤالء خوالن فانكح، فهي عاطفة، وكذا زيد : تقدير البيت: الزائد بينهما وقال
 .هذا زيد: فوجد، أي

وأما اجلزائية فتدخل اتفاقاً وذلك إذا تضمن املبتدأ معىن الشرط، وهو االسم 
املوصول والنكرة املوصوفة بشرط أن تكون الصلة أو الصفة فعالً أو ظرفاً إذا مل يرد 

الَِّذين ينِفقُونَ ﴿: شخص؛ فإن اجلامع بينهما وبني الشرط العموم قال تعاىلباملوصول 
بِِّهمر دِعن مهرأَج مةً فَلَهالَِنيعا واِر ِسرهالنِباللَّيِل و مالَهوا ﴿:  وقال تعاىل)٢(﴾أَممو

 املسجد فمكرم، والفرق كل رجٍل يصلي أو يف:  وتقول)٣(﴾ِبكُم مِّن نِّعمٍة فَِمن اِهللا
بني دخول الفاء وعدمه، أن الفاء تؤذن بأن ما بعدها معلل بالفعل املتقدم أو معناه، 

 .وإن مل تدخل فال داللة على العلية
 على ما ذكرمت يدل )٤(﴾وما ِبكُم مِّن نِّعمٍة فَِمن اِهللا﴿: فقوله تعاىل: فإن قلت

ا لنا وهو باطلعلى أن صدور النعمة من اهللا معلل بكو. 
من اقتصد يف نفقته فهو عاقل، : تقديره فيحكم بأا من اهللا، كقوهلم: قلت

ومن أتقن عمله فهو عامل، واملوصول ما ال بد من متامه امساً من مجلٍة تردفه حمتملٍة 
للصدق والكذب، أي اجلملة اليت تقع خرباً للمبتدأ ذات راجٍع إىل املوصول كالذي 

" الذي"الالم يف األمساء املشتقة كاملعطي واملعطى، وهو خمتصر وفروعه واأللف و
: تقول. وإذا استوىف املوصول صلته كان مبنـزلة اسٍم مفرٍد" أي"و" من"و" ما"و

 .الذي يأتيين مكرم، كما تقول زيد مكرم، وكذا اجلميع
ألن الشرطية خربية، . وإذا دخل ليت أو لعل على املبتدأ مل تدخل الفاء

خالف بني األخفش " إن"ويف دخول . بعد دخوهلما خرجت عن اخلربيةواجلملة 
                                     

 .١/١٠٠شرح املفصل البن يعيش ، انظر البيت ال يعرف قائله) ١(
 .٢٧٤آية : سورة البقرة )٢(
 .٥٣آية : سورة النحل )٣(
 .٥٣آية : سورة النحل )٤(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٤٤

تدخل؛ ألن الشرطية قد ختففت، ومنعه سيبويه لعدم : وسيبويه، قال األخفش
وإذا استوىف الشرط جزاءه يف الصلة ال . الصدرية، ونقل اخلالف على العكس أيضاً

 .من إن تكرمين يكرمك فمحسن: تدخل الفاء فال تقول
 فَصلٌ

: شتق الواقع خرباً قد يكون فعالً للمبتدأ وقد يكون فعالً لغريه، مثال األولامل
زيد أنا ضاريب، زيد أنا يضربين، ويقال لألول : زيد ضارب، زيد ضرب، مثال الثاين

جاٍر على من هو لـه، وللثاين جاٍر على غري من هو لـه، وال يلتبس أحدمها باآلخر 
تاز ا عن غريها، ولكنهما قد يتشاان يف اسم يف الفعل ألن ضمائره ذات صيٍغ مت

زيد أنا ضربت، : زيد أنا ضارب حمتمل لوجهني، خبالف قولك: الفاعل؛ فإن قولك
عمرو : وزيد أنا ضرب فلذلك أبرزوا ضمريه إذا جرى على غري من هو لـه، فقيل

ا زيد مكرمه هو، إذا كان املكرم لعمرٍو، وعمرو زيد مكرمه إذا كان لزيٍد، ومل
أبرزوا يف حمل االشتباه طردوا الباب يف غري حمل االشتباه كما طردوا اهلمزة من تكرم 

زيد اخلبز : ونكرم ويكرم ملا حذفوها يف أكرم استثقاالً للجمع بني اهلمزتني فقالوا
هذه فاعلة ضاربٍة، واسم " هي"آكله هو، وكذا قوهلم هند زيد ضاربته هي، فـ 

كان كالفعل املتقدم على الفاعل أي كالفعل الظاهر فاعله الفاعل إذا عمل يف املظهر 
: ضرب زيد، ضرب الزيدان، ضرب الزيدون، خبالف: فال يثىن وال جيمع كما تقول

زيد ضرب، الزيدان ضربا، الزيدون ضربوا، ألن الفاعل إذا أضمر اشتد اتصاله 
اهلندان الزيدان ضاربتهما : لى هذا نقولبالفعل فَأُِتي بعالمة تثنيته ومجعه يف الفعل، فع

مها، اهلندات الزيدون ضاربتهم هن، ألن الضمري املنفصل كاملظهر الستقالله، ومن 
العرب من جوز إحلاق عالميت التثنية واجلمع بالفعل مع ظهور الفاعل وهو قليل، 

 مها، ضاربتامها: فعلى هذه اللغة تقول هاهنا" أكلوين الرباغيث" فيهما )١(والعلم
 .وضاربام هن

                                     
 .أكلوين الرباغيث: هي لغةعين  أن اللغة املشهورة ي) ١(



 

 

٤٥ رشاد إىل علم اإلعراباإل

واعلم أن عالمة التثنية واجلمع حرف إذا ظهر الفاعل؛ ألن لكل فعٍل فاعالً 
أنتم كلكم بينكم درهم، جيوز : واحد، واسم مضمر إذا أضمر الفاعل وإذا قلت

ليكون " بينكم"ومبتدأ ثانياً، فعلى األول يتعني أن تقول . تأكيداً للمبتدأ" كل"جعل 
من " بينهم وبينكم"وعلى الثاين يسوغ . احلاضرين بلفظ احلضورالراجع إىل ضمري 

أنتم غلمانكم بينهم : اسم موضوع للغيبة كالغلمان كأنك قلت" كال"حيث إن 
 .يكتسي معىن املضاف إليه" الكل"درهم، ولكنه اآلن مبعىن أنتم فإن 



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٤٦

 مبحثُ االشِتغاِل
نصبه أو نصب مالبس ضمريه وإذا شغلت الفعل اعول خرباً بضمري املبتدأ ف

زيد ضربته أو ضربت أخاه جاز يف االسم األول الرفع باالبتداء، والنصب : كقولك
ضربت زيداً ضربته، : بفعٍل مضمٍر واجب اإلضمار لتفسري الظاهر إياه، كأنك قلت

: وأهنت زيداً ضربت أخاه، والرفع أجود لئال يلزم إضمار قبل الذكر، وإذا قلت
لرفع ألن الضمري مرفوع، مث إن النصب قد يكون خمتاراً والزماً، أزيد ذهب به فا

 :فاملختار يف موضعني
إذا عطفت هذه اجلملة على فعليٍة؛ ألن مقتضى العطف املشاكلة : أحدمها

يدِخلُ من يشاُء ِفي ﴿: فتكون إذ ذاك عطفاً للفعلية على أختها، كقولـه تعاىل
دأَع الظَّاِلِمنيِتِه ومحارا أَِليمذَابع ما ِفي قُلُوِب ﴿ : وكقوله تعاىل)١(﴾ لَهلْنعجو

ليس بـ " رهبانية" فإن نصب )٢(﴾الَِّذين اتبعوه رأْفَةً ورحمةً ورهباِنيةً ابتدعوها
فإا موصوفة بأم ابتدعوها، وجمعول احلق ال يكون مبتدعهم فتعني نصبه " جعلنا"

 كذا قاله الفارسي رمحه اهللا وهذا بناء على أن مبتدع املخلوق واقع مضمٍربفعل 
بقدرته، فال يقع بقدرة اهللا الستحالة اجتماع قدرتني مؤثرتني على شيٍء واحٍد، ومن 

فال داللة عنده " جعلنا"جعل مبتدع العبد كسبه ال خملوقه، جوز نصب الرهبانية بـ 
 وجهني ذهب التفاضل بني الرفع والنصب، يف اآلية، وإذا كانت اجلملة األوىل ذات

: عمرو أهنت أخاه وزيد ضربته، فإذا وقع بعد الواو حرف االبتداء كقولك: كقولك
رأيت عمراً وأما زيد فقد مررت به، ورأيت خالداً فإذا زيد يكلمه، فكأنه ال عطف 

 .نصب وقرئ بال)٣(﴾وأَما ثَمود فَهديناهم﴿: فيختار الرفع، قال تعاىل
إذا وقع موضعاً هو بالفعل أوىل وذلك بعد حرف االستفهام ألنه : وثانيهما

                                     
 .٣١آية : سورة اإلنسان )١(
 .٢٧آية : سورة احلديد )٢(
 .١٧آية : سورة فصلت )٣(



 

 

٤٧ رشاد إىل علم اإلعراباإل

أزيداً لقيته، وأعمراً ضربت زيداً وأباه، وأخالداً أكرمت : طلب الفعل، كقولك
ألن فيهما " حيث"و" إذا"وبعد . رجالً حيبه لتلبس اآلخر باألول بالعطف والصفة

فأكرمه، وحيث خالداً جتده فاضربه، وبعد إذا زيداً تلقاه : شائبة الشرطية، تقول
ما : حرف النفي ألن النفي غري واجٍب كاألمر والنهي، ومها يقتضيان الفعل كقولك

بكراً لقيته، والالزم أن يقع بعد حرٍف ال يدخل إال على فعٍل كحرف الشرط 
 .إن زيداً تره تكرمه، وهال بشراً رأيته: وحرف التحضيض، تقول



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٤٨

 يت ال تتصرٌفباب األفعال ال

عسى ونعم وبئس وفعال : ، واألمر والنهي، وهي  أي ال يأيت منها اسم الفاعل
 .التعجب

، وخص بناء "لعل"فإا ال تتصرف لتضمنها معىن احلرف، وهي " عسى"أما 
املاضي خلفته ولداللتها على رجاٍء واقٍع، فمنها ناقصة، ومنها تامة، فإذا كان امسها 

 ألن ؛"أن"حتاجت إىل خرب، وال يكون إال فعالً مضارعاً مع ا" زيد"مفرداً كـ 
: علم االستقبال، تقول" أن"معناها مقاربة الفعل املستقبل على سبيل الترجي، و
ملراعاة األصل، فإن " أن: "عسى زيد أن خيرج، أي قارب زيد اخلروج، وختصيص

ع االسم وتنصب وما بعدها يف تقدير املصدر، وأصل اخلرب اإلفراد، وهي ترف" أن"
 :وقولـه"  عسى الغوير أبؤسا: "يدل على نصبها قول الزباء" كان"اخلرب، مثل 

  )١(ال تلحين إنِّي عسيت صائماً أَكْثَرت يف اللَّوِم مِلحاً دائما
 :يف خربها قال" أن"وقد أنيب السني مناب 

  )٢(هواجلوحنستِطِفئ غُالَّت الكُلَى  عسى طيِّئٌ من طَيٍئ بعد هذه

مع املضارع فهي " أن"وهو شاذ يف االستعمال دون القياس، وإذا كان امسها 
عسى أن خيرج زيد أي قرب خروج زيٍد، وإمنا : تامة، الستيفاء مقتضاها، تقول
مع املصدر ألا ال يتمحض داللته على أن " قرب"عدلوا عن التصريح بقارب و

 .الفعل غري واقٍع
ألا " عسى"عل أيضاً إال أا أشد داللةً على القرب من ملقاربة الف" كاد"و

 ".أن"تفيد القرب حتقيقاً ال ترجياً، ولذلك يكون خربها املضارع بدون 

                                     
 .١٨٥ ص:  ديوانه، انظرالبيتان لرؤبة) ١(
شرح :  لنهشل بن حرى، انظر    منسوب أيضا   البيت منسوب لقسام بن رواحة السنبسي، و      ) ٢(

 .٩٤ص :شواهد اإليضاح



 

 

٤٩ رشاد إىل علم اإلعراباإل

وتدخل " عسى"عن خرب " أن"وقد حتمل كل واحدٍة على أختها فتحذف 
 :قال" كاد"على خرب 

  )١(يكون وراءه فَـرٌج قـريب عسى الكَرب الذي أَسميت فيه
 :وقال

 )٢(قَد كَاد ِمن طُوِل الِبلَى أَنْ يمصحا

 :مؤول باسم فاعٍل منصوٍب يدل عليه قوله" كاد"وخرب 
 )٣(مٍٍ وما ِكدت آئَباًـأَبت إىل فَََهْْـَف

 تستعمل"وتسمى هذه األفعال أفعال األخذ " كرب"و" أخذ"و" جعل"و" طفق"و
 .أخرى" كاد"مرةً و" عسى" استعمال فتستعمل" أوشك"وأما " كاد"استعمال 

                                     
 .٥٤ ص:ديوانهانظر ة بن اخلشرم العذري، بالبيت هلد) ١(
 .١٨٢ص :ديوانهانظر  ،البيت لرؤية) ٢(
 :صدر بيت لتأبط شرا وعجزه) ٣(

فُرصوكم مثلها فارقتها وهي ت 
 .٩١ص :ديوانهانظر 



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٥٠

 باب نعم وبئس
امسان : ومها فعالن ماضيان للحوق تاء التأنيث الساكنة ما، وقال الكوفيون

ِنعم املوىل، ويا نعم النصري، ويبطله  يا: مبتدآن لدخول حرف النداء عليهما يف
إسكاا، وكسر وفيه أربع لغاٍت، فتح النون مع كسر العني و. احتمال حذف املنادى

 .النون مع كسر العني وإسكاا
ومها للمدح العام، والذم العام، ولكل واحٍد فاعل وخمصوص مرفوع وجيب 
كون فاعلهما معرفاً بالم اجلنس أو مضافاً إليه؛ ألن احلكم إذا عمم مث خصص كان 
أوقع يف نفس السامع من املخصص ابتداٍء فإن احملصول بعد الطلب أعز من املضاف 

 :نعم الرجل زيد، وبئست صاحبة القوم دعد، أما قوله: بال تعٍب تقول
  )١(وصاحب الركِب عثمان بن عفاناً فنعم صاحب قوٍم ال سالح هلم

فألن صاحب قوٍم، هو صاحب الركب املضاف إىل املعرف، وقد يضمر 
بكر  نعم فارساً: الفاعل فيهما قبل الذكر مث يفسر بنكرٍة منصوبٍة من جنسه فيقال

هاهنا نكرة ال موصولة وال " ما"نعم شيئاً هي، فإن : ، أي)٢(﴾فَِنِعما ِهي﴿: قال تعاىل
 :موصوفة، وقد جيمع بني ظهور الفاعل واملفسر تأكيداً قال

ـَزود مثل زاِد أبيك ِفين   )٣(اَزاد زاد أبيك زادـم الـفنع اـت
 ذكر الفاعل توطئة وإمنا جيب كون املخصوص من جنس الفاعل، ألن

: للمبالغة، وكون املخصوص ممدوحاً من حيث ذلك اجلنس، فأما قولـه تعاىل
 فتقديره مثل الذين كذبوا، ومثله يف حذف )٤(﴾ِبئْس مثَلُ الْقَوِم الَِّذين كَذَّبوا﴿

" ساء"ن ، وتقديره مثل القوم، فإ)٥(﴾ساَء مثَالً الْقَوم الَِّذين كَذَّبوا﴿ :املضاف قوله
، أو يكون املوصول صفةً للقوم، واملخصوص حمذوف، "بئس"تستعمل استعمال 

                                     
 .١٠٠ ص:شرح شواهد اإليضاحانظر  ،البيت لكثري بن عبد اهللا النهشلى املعروف بابن الغريرة) ١(
 .٢٧١آية : سورة البقرة )٢(
 .١٣٥ ص: ديوانهانظر  ، جلريرتالبي) ٣(
 .٥آية : سورة اجلمعة )٤(
 .١٧٧آية : سورة األعراف )٥(



 

 

٥١ رشاد إىل علم اإلعراباإل

ِنعم الْعبد ِإنه ﴿ حنن، و: ومل يقل)١(﴾فَِنعم الْماِهدونَ﴿ :وهو مثلهم كما يف قولـه
 ".أيوب" ومل يذكر )٢(﴾أَواٌب

 :ويف ارتفاع املخصوص وجهان
ة خربه واشتمال املعرف بالم االستغراق على أنه مبتدأ واجلملة املتقدم: أحدمها

املبتدأ ينوب مناب ضمريه كما سد اشتمال نفي اجلنس على املبتدأ مسد الذكر 
 :العائد إليه من خربه يف قوله

  )٣(ولكن أعجازاً شديـداً ضِريرها أما الصدور فال صدور جلعفٍر
 :أي مضرتها، كقول اآلخر

  )٤(ولكن سرياً يف ِعراِض املواكب ال لديكُما الِقتالُ فال قتـأم
العام ال يدل على اخلاص ال مطابقةً وال تضمناً وال التزاماً، : ولقائٍل أن يقول

 .وإذ ال داللة يف اخلرب على املبتدأ فال جواز
من املمدوح؟ : نعم الرجل قيل: أنه خرب مبتدأ حمذوٍف كأنه ملا قال: والثاين

 .زيدهو : زيد، أي: قال
ألن " حبب ذَا"ضم احلاء وفتحها، وأصله : وفيه لغتان" حبذا" "نعم"ويناسب 

الصفة منه حبيب، إال أما بعد التركيب أجريا جمرى األمثال يف عدم التغري إذا جريا 
ولذلك " نعم"على الواحد والتثنية واجلمع، واسم اإلشارة فاعل مبهم كاملضمر يف 

رجالً زيد، إال أن اسم اإلشارة لظهوره قد يستغين عن حبذا : فسر مبنصوٍب فقيل
إشارة إىل جنس احلاضر فيشتمل على زيٍد، ففي " ذا"حبذا زيد، و: التفسري فيقال

ماذا : زائداً كما يف قوهلم" ذا" وحيتمل أن يكون ،رفع زيٍد وجها رفع املخصوص
لالسم على الفعل، حبذا مبتدأ تغليباً :  فاعله، وقيلصنعت؟ يف أحد الوجهني، وزيد

 .وزيد خربه، واهللا أعلم
                                     

 .٤٨آية : سورة الذاريات )١(
 .٤٤آية : سورة ص )٢(
 .٤/٥٥١ :زانةخل ا، انظرالبيت منسوب لتوبة بن احلمري) ٣(
 . ٤٥ ص:يوانه انظر د،لحارث بن خالد املخزوميلالبيت ) ٤(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٥٢

 باب التعجِب
التعجب حالة تغشى اإلنسان عند أدراك كماٍل جمهول السبب تستتبع 

 .ما أفعله، وأفعل به: الضحك، وللتعبري عنه صيغتان
فعل : وأفعل. فيها نكرة غري موصوفٍة هي مبتدأ" ما"أما األوىل فعند سيبويه 

" ما"واملنصوب بعده مفعولـه، واجلملة خرب " ما" ضمري متعٍد باهلمزة، فاعله
ما أحسن زيداً، معناه شيء جعله ذا حسٍن، وإمنا كان املبتدأ فيها نكرةًَ غري : فقولك

ما سبب : موصوفٍة ألنه سبب الفعل املتعجب منه، فليتمحص تنكريه، فإن قلت
 .ذاته تعاىل: ما أعظم شأنه؟ قلت: عظمة اهللا يف قولك

موصولة باجلملة، وخربها شيء حمذوف، وهو ضعيف؛ " ما: "خفشقال األ
 :ألن املعىن ما ذكرنا فاحلذف الٍغ، قال بعضهم
رأيت رجالً أي رجٍل، ولزوم صيغة : هي استفهامية وفيها تفخيم كقولك

 .املضي لوقوع الفعل الذي يتعجب منه
سن زيد، أي أح: وأما الثانية فصورا أمر ومعناه خرب، فأحسن بزيٍد تقديره

صار ذا حسٍن، ألا لو كانت أمراً حمضاً للحقها اختالف الضمائر حبسب اختالف 
يا رجل أكرم بزيٍد، ويا رجالن أكرم به، ويا رجال أكرم به، : املخاطب، ومل يقولوا

، وغريت )١(﴾وكَفَى ِباِهللا شِهيدا﴿حبسبك زيد : والباء زائدة يف املرفوع كقوهلم
 .عىن، وألزمت الباء فيها خبالف املثالنيالصيغة لتغري امل

يصفه به، : أنه أمر لكل واحٍد، بأن جيعل زيداً كرمياً، أي: "وعن جار اهللا
 مث جرى )٢(﴾والَ تلْقُوا ِبأَيِديكُم﴿: يف قوله تعاىل" هي"والباء زائدة يف املنصوب كـ 

 ".جمرى املثل فلم يغري عن لفظ الواحد
جمرد الثالثي، ألنه جيب أن يكون من األفعال وال يصاغ التعجب إال من 

الغريزية؛ فإن الوصف العارض يسهل تعرف سببه بالدوران، وال يكون كامالً فال 

                                     
 .١٦٦آية : سورة النساء )١(
 .١٩٥آية : سورة البقرة )٢(



 

 

٥٣ رشاد إىل علم اإلعراباإل

ما أضربه كأم جعلوا الضرب غريزياً : ، وقوهلم"فعل"يتعجب منه، والغريزي بناؤه 
ما اضرب : ة، فقيلفلو مل جيعل الزماً لتعدى إىل مفعولني بعد دخول اهلمزمث تعجبوا منه، 

 .زيداً عمراً، هذا خلف
وملا كانت العيوب واأللوان باما أفعل وأفعال كأعور واشهاب مل يأت منها 

: اخللق إمنا ال يتعجب منها، ألن اخللقة كاجلزء، وكما ال يقال: وقيل. صيغة التعجب
 أحرٍف ما أقصره لبني القصر، وما زاد على ثالثة: ما أرأسه لعظيم الرأس، ال يقال
ما أعوره ألن عور تقديره أعور، فالعني يف تقدير : تقديراً يلحق بالزائد لفظاً فال يقال

فإن أردت التعجب من " قال"السكون وإال انقلبت الواو لفتحة ما قبلها ألفاً، كـ 
الزائد على الثالثة أخذت من الثالثي فعالً يدل على املبالغة وصغت منه بناء التعجب 

 .ما أبلغ امحراره: لزائد مفعوالً فقلتوجعلت مصدر ا
 فَصلٌ

ملا اشترك أفعل التفضيل وصيغتا التعجب يف أن الشيء قد تفاقم يف الصفة 
املذكورة على أشكاله احتدت الصيغ الثالث يف أا مل تنب إال من جمرد الثالثي ملا 

الثي مما علق سقت إليه من العلة آنفاً، فإذا رمت التفضيل فيما زاد عليه بنيت من الث
زيد أبلغ من عمرو : ونصبت مصدر الزائد بالتمييز، فقلت" أفعل"على املبالغة 

أواله للخري، وما أعطاه للمال، وما أفقره، من اإليالء واإلعطاء ام: إفضاالً، أما قوهلم
 .واالفتقار فشاذ

واعلم أن التعجب يكون من فعل الفاعل فإن صدور الفعل قد يكون غريزياً، 
ون الشيء مفعوالً فال، وألن فعل التعجب قد دخلته مهزة التعدي، وهي تصري وأما ك

املفعول فاعالً يف املعىن، اعترب بأضربت زيداً عمراً، ومفعول بناء اهول مفعول يف 
 .ما أضرب عمراً، متعجباً من مضروبيته: املعىن دائماً فال تقول

أشغل من ذات : "ا قوهلمأن يكون للتفضيل على الفاعل وأم" أفعل"وقياس 
 :وهو أشهر وأعرف فنادر، وأفعل لـه ثالثة أحواٍل" وأزهى من ديٍك" "النحيني

، ومعرفاً بالالم، ومضافاً، أما هي يف احلالة األوىل "من"أن يكون مصحوباً بـ 
يغنيها عن الالم، ويقع بلفظ الواحد عليه وعلى " من"فنكرة دائماً، ألن ختصصها بـ 



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٥٤

املتممة فال تقع عالمات هذه )١(ذنابته" من"ألن . موع واملذكر واملؤنثاملثىن وا 
 .األشياء قبلها وال بعدها؛ ألا حرف

األفضل، األفضالن األفاضل، : وأما الثانية فتلحقها صيغ هذه األشياء تقول
 .الفضلى، الفضليان والفضل

واقعة بني الرتبتني، فأنت خمري يف إحلاق العالمات وتركها، ألا : وأما يف الثالثة
يعلَم ﴿: لفظاً ال تقديراً قال تعاىل" من"لكونه مبيناً مبا بعده ومعرفةً، وقد حتذف منه 

 :أخفى من السر، وقال الشاعر:  أي)٢(﴾السِّر وأَخفَى
  )٣(ِزلَت يف جدِب عاٍم أوالـُأو ه ي ِإبالـا ليتها كانت َألهلـي

أفعل، وإن مل يكن لـه فعل كآبل بدليل " أول"أي أول من هذا العام، فإن 
أفعل قد التزم معه حذف " آخر"اهللا أكرب، واعلم أن : "األوىل واألول، ومنه قولك

: مررت بزيٍد وأخيه ورجٍل آخر، كان معناه: لداللة ما تقدم، فإنك إذا قلت" من"
 ثين ومجع، وعن صدر" من"ورجٍل أشد تأخراً من أخي زيٍد وملا التزم حذف 

بغري  "دنيا"أنه معدول عن الالم حكماً، ومنكر معىن، وإمنا استعملت : )٤(األفاضل
 :الٍم لغلبة االمسية عليها كقوله

  )٥(اً سراة ِكراِم الناِس فَادِعيناـيوم وإن دعوِت إىل جلّى ومكْرمٍة
لى ثبات نسبٍة بني لعوامل املبتدأ واخلرب، ملا كانت اجلملة االمسية دالة ع: مقدمة

املبتدأ واخلرب، ساكتةً عن تأكد تلك النسبة وخورها ومضيها وغبورها، وكوا 
معلومةً أو مظنونةً، وغري ذلك، زيدت ألفاظ على اجلملة تفيدها معاين وتغري إعراب 

ظننت " و"إن وأخواا"و" كان وأخواا"جزأيها لتغري املعىن، وهي أصناف ثالثة 
 ".وأخواا

                                     
 .مؤخرته وما بعده، مشتقة من الذنب: ذنابته) ١(
 .٧آية : سورة طه )٢(
 .٢/٤٧ :يعرف قائلهما، انظر الكتابال البيتان ) ٣(
 .القاسم بن احلسني بن حممد أبو حممد اخلوارزمي النحوي: يعين به) ٤(
 .١/١٠١ :شرح ديوان احلماسةانظر  ،امة بن حزن النهشليالبيت لبش) ٥(



 

 

٥٥ رشاد إىل علم اإلعراباإل

  كان وأخواهتاباب
 وأصبح وأمسى، وأضحى، وظل، وبات، وما زال، وما ،كان، وصار: وهي

، وعاد "آض"، وما دام، وليس، ومما جيوز أن يلحق هلا ءبرح، وما انفك، وما فيت
ومثله " ما جاءت حاجتك: "مبعىن صار يف قوهلم" جاء"وغدا، وراح، وقد ورد 

 ".كأا حربةأرهف شفرته حىت قعدت : "يف قول بعضهم" قعد"
وتسمى أفعاالً ناقصةً ألا تدل على الزمان وال تفيد احلدث، فلهذا احتاجت 

 .إىل خٍرب داٍل على احلدث يسد خللها فيصري الفعل معه تاما
 :فعلى مخسة أوجٍه" كان"أما 

 .ناقصٍة دالٍة على مطلق الزمان وفائدا اقتران مضمون اجلملة بالزمان املاضي
: كانت الكائنة، واملقدور كائن ومنه قوله تعاىل: كقوهلم" وجد"وتامٍة مبعىن 

 .)١(﴾كُن فَيكُونُ﴿
 :وزائدٍة كقوله
  )٢(ان املُسومِة الِعرابـى كـَعل ي بكٍْر تسامىـراةُ بنـَس

 حيتمل )٣(﴾ِلمن كَانَ لَه قَلٌْب﴿: ومتحملٍة لضمري الشأن أو القصة، وقوله تعاىل
 .كورةاألوجه املذ

كَيف نكَلِّم من كَانَ ِفي الْمهِد ﴿ :كقوله تعاىل" صار"ومتضمنٍة معىن 
 :، وقول الشاعر)٤(﴾صِبيا

ـٍْر واملَِطي كأـاـَِبت   )٥(قَطَا احلَزِن قد كانت ِفراخاً بيوضها يهاَء قَف
ة واجلملة بعدها واحلق أا أربعة فإن املتحملة لضمري الشأن ناقصة أيضاً أو تام

 .حكاية ضمريها
                                     

 .١١٧آية : سورة البقرة )١(
 .٧/٩٨ :البيت ال يعرف قائله، انظر شرح املفصل) ٢(
 .٣٧آية : سورة ق )٣(
 .١٢آية : سورة مرمي )٤(
 .١١٩ص :ديوانهانظر  ،عمرو بن أمحر الباهليلالبيت ) ٥(



 

 

٥٦
 .صار الطني خزفاً، وصار زيد إىل عمرٍو: فمعناه االنتقال، تقول" صار"وأما 
 :فلها ثالثة معاٍن" أضحى"، و"أصبح، وأمسى"وأما 

اقتران مضمون اجلملة باألوقات اخلاصة اليت هي الصباح واملساء والضحى 
هر وأعتم، وهي تامة على هذا ، والدخول يف هذه األوقات كأظ"كان"على طريقة 
 :الوجه قال

  )١(إذا الليلة الشهباء أضحى جليدها ومن فَعالَيت أَنين حسن القرى
 :أصبح زيد غنيا، قال عدي: والصريورة كقولك

فم ورق جمث أضحوا كأ ببـه الص ـفَـألْوتورب٢(ا والد(  
 :ن بوقتيهما، واالنتقال قال تعاىلاالقترا: فلهما معنيان" بات"و" ظل"وأما 

 .)٣(﴾وِإذَا بشِّر أَحدهم ِباُألنثَى ظَلَّ وجهه مسودا﴿
يف " ما"فمعناها استمرار الفعل بفاعله يف زمان وجوده، و" ما"أما اليت يف أوائلها 

 أجلس ما دام زيد جالساً، فمعناه مدة دوام جلوس زيٍد،: مصدرية إذا قلت" مادام"
 .املصدرية مقامها، وإذا أردت ا نفي الدوام فما دام تامة" ما"فحذفت املدة وأقيم 

وأما يف البواقي فحرف نفٍي داخل على فعٍل داٍل على النفي، فصري معناه 
على خربها ألا لنقض النفي وال نفي، وقد حتذف عنها " إال"إثباتاً، وهلذا ال تدخل 

 :، وقال)٤(﴾ تذْكُر يوسفؤاُفْتتاِهللا ت﴿ :ويف التنـزيل" ما"
  )٥(هاِلٍك حتى تكُـونـهــت ب فَك تسـمع مـا حييــْتن

 :تامة وكذا أخواا، قال ذو الرمة" مازال"وإذا أردت بالزوال االفتراق فـ 
  )٦(على اخلَسِف أو نرمي ا بلداً قَفْرا ا تنفَك إال مناخةًـحراِجيح م

                                     
 .٧/١٠٣ :شرح املفصل انظر ،عبد الواسع بن أسامةلالبيت ) ١(
 .٢/١٠٤ :شرح املفصلانظر البيت لعدي بن زيد العبادي، ) ٢(
 .٥٨آية : سورة النحل )٣(
 .٨٥ آية :سورة يوسف )٤(
 .٧/١٠٩ :شرح املفصل، انظر ليفة بن نزار خلالبيت) ٥(
 مجع حرجوج بضم احلاء وهي الناقة الطويلة        :واحلراجيج. ١٧٣ص   :ديوان ذي الرمة  نظر  ا) ٦(

= 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب



 

 

٥٧ رشاد إىل علم اإلعراباإل

" صيد"كـ " ليس"فمعناها نفي مضمون اجلملة يف احلال، وأصله " ليس"وأما 
 وعن بعض البصريني أنه ، فخذ:مجل كما قيل: فإن مفتوح العني ال خيفف ال يقال

ليس الطيب : "على خربه يف قوهلم" إال"حرف واستدلوا ببطالن عمله عند دخول 
 ".ما"برفع املسك تشبيهاً بـ " إال املسك
الصريورة، فيكونان ناقصني، والرجوع ومها : فلهما معنيان" آض"و" عاد"ما وأ
 .تامان إذن

االقتران بالغدوة، والسري فيها، وعلى الثاين تامة، : فلها معنيان" غَدا"وأما 
أم الباب الشتماهلا على الكون الشامل كل شيٍء، وألنها أكثر " كان"و" راح"وكذا 

وألن سائر أخواا تقع أخباراً " مل يك"ذف النون يف يف كالمهم، وهلذا خففت حب
 .كان زيد أصبح منطلقاً، وال ينعكس: هلا، تقول

 .فهذه األفعال ترفع املبتدأ فيسمى امسها وتنصب اخلرب فيدعى خربها
يف اخلرب " كان"هال حكمت على رفعة االسم بأا رفعة املبتدأ، وعمل : فإن قلت

 .فحسب
 بنفي جزئه وهو التجرد فأىن يبقى مقتضاه؟االبتداء زال : قلت

خربها منصوب على القطع أي احلال وتوقف الكالم عليه : قال الكوفيون
 :وجواز إضماره يف قوله

دِع اخلمر يشرا الغـواةُ فـإنين      
ـَا أو  فـإنه تكُنـه  فإن ال يكُنه

 )١(رأيت أخاهـا مغنيـاً مبكاـا    
ـْه  أُمـه  أخوها  ِبِلباِنهـاغَـذَت

كان زيد : ومرفوعها مشبه بالفاعل، ومنصوا باملفعول، فإن قولك: يدفعه
 .ضرب زيد عمراً: منطلقاً مثل قولك

 .فاعل لدخوله حتت حده، نعم خربه مشبه باملفعول" كان"وعندي أن اسم 

                                     = 
 .  أن تبيت بغري علف:ضامرة، واخلسفال

 .١٢٨ انظر ديوانه ، األسود الدؤيليبألالبيتان ) ١(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٥٨

 فَصلٌ
ى وجيوز تقدم أخبارها على أمسائها جلواز تقدم املفعول على الفاعل وأما عل

ال جيوز تقدميها عليها، " ما"أن ما كان يف أولـه  وهو: األفعال أنفسها ففيه تفصيل
سوى -ألا إما نفي أو مصدرية، وال يتقدم عليهما ما يف حيزمها، وذهب الكوفيون 

وال " لن يزال"النافية لزوال النفي، وألنه جيوز يف " ما" إىل جواز التقدم على -الفراء
 .بالقياس" ما زال"يف يزال ومل يزل فليجز 

فمن جعله حرفاً منع من تقدم خربه عليه، واجلاعلوه فعالً فمنهم " ليس"وأما 
 .من جوزه قياساً ومنهم من منع، ألنه جامد قوي الشبه باحلرف
 .وأما البواقي فيجوز التقدم عليها تقدم املفعول على الفعل

وخربها سوى التجرد، " نكا"والشروط املعتربة يف املبتدأ واخلرب مقررة يف اسم 
 :وقول الشاعر

  )١(يكون مزاجهـا عسـل ومـاء ةً من بيت رأٍسـكَـأنَّ سبيئ
 :إمنا جعل النكرة امساً واملعرفة خرباً لضرورة القافية، وكذا قول القطامي

  )٢(اـك موِقٌف منك الوداعـَوال ي قفي قبل التفَرق يا ضباعا

 فَصلٌ
 ضمري الشأن واحلديث أو القصة، ويسميه الكوفيون جمهوالً، املبتدأ قد يكون
 :ولـه خواص عشر

ال يكون لـه مرجوع إليه، وال جيوز إظهاره وال يسوغ العطف عليه، وال 
البدل منه وال تأكيده، وال يكون خربه إال مجلةً، وال يكون خربه ذات راجٍع إليه، 

كلم واملخاطب، بل إما للغائب أو وال جيوز تقدمي خربه عليه، وال يكون ضمري املت

                                     
 .٥٩ص :ديوانهانظر  ،سان بن ثابت األنصاري حلالبيت ) ١(
 .٣١ ص:انظر ديوان القطامي) ٢(



 

 

٥٩ رشاد إىل علم اإلعراباإل

 : قال الشاعر)١(﴾قُلْ هو اُهللا أَحٌد﴿الغائبة، مثالـه 
  )٢(وٌش وإن كان احلَميم محيمـخم  وال أنبأنَّ أَنَّ وجهك شانه

 )٣(﴾فَِإنها الَ تعمى األبصار﴿ :وإمنا يؤنث إذا كان يف الكالم مؤنث قال تعاىل
ال " تكن"، فإن تأنيث )٤(﴾كُن لَّهم آيةً أَن يعلَمه علَماُء بِني ِإسراِئيلَت أَو لَم﴿: وقال

 .فيلزم كون االسم نكرةً واخلرب معرفةً" آية"يكون لـ 

                                     
 .١آية : سورة اإلخالص )١(
 .٢/٣٣٨ : ابن الشجرى، انظر أمايلالبيت لعبد القيس بن خفاف الربمجي) ٢(
 .٤٦آية : سورة احلج )٣(
 .١٩٧آية : سورة الشعراء )٤(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٦٠

 "فائدةُ ضمري الشأن"

وفائدته تفخيم شأن اخلرب يف قلب املخاطب بالتنبيه عليه جممالً مث التبيني لـه 
ل به صاستتر فيه؛ ألنه ضمري غائٍب مرفوع، وإن ات" كان "مفصالً، فإذا اتصل به

ألن املفعول ال " ظننت"بقي بارزاً، ألن احلرف ال يتضمن الضمري، وكذلك " إن"
 .يستكن



 

 

٦١ رشاد إىل علم اإلعراباإل

 ضمري الفصل
واعلم أنه يتوسط بني املبتدأ وخربه إذا كان اخلرب معرفةً أو مشااً هلا يف إبائه 

 منفصل مرفوع صورةً ال حظ لـه من ضمري" كأفعل منه"قبول حرف التعريف 
اإلعراب يفيد التمييز بني اخلرب والصفة وضرباً من التوكيد وهلذا مساه البصريون 

: فاصالً، ويسميه الكوفيون عمادا ألنه معتمد بيان الغرض، وذلك قولك: فصالً، أي
زيد هو املنطلق، وعمر هو أفضل من بكٍر، ويبقى متوسطاً بعد دخول العوامل 

ِإن ترِن أَنا أَقَلَّ ِمنك ﴿:  وقال)١(﴾ِإن كَانَ هذَا هو الْحق﴿: فظية عليه، قال تعاىلالل
إن زيداً هلو املنطلق فتدخل عليه الم االبتداء لصلوحه :  وتقول)٢(﴾ماالً وولَدا

لالبتداء، فإن من العرب من جيعله مبتدأ ويرفع ما بعده باخلربية، وتعلم من هذا أن 
كل مولوٍد يولد على الفطرة حىت يكون أبواه مها اللذان يهودانه ((: ديث املروياحل

 : فيه سبعة وجوٍه)٣())وينصرانه وميجسانه
" اللذان"إما فصل و" مها"مبتدأ و" أبواه"أن جيعل اسم يكون ضمري الشأن، و

ة خرب لـ واجلمل" اللذان"مبتدأ خربه " مها"خرب املبتدأ، واجلملة االمسية خرب كان، أو 
إما مبتدأ أو " مها"و" أبواه"واموع منصوب احملل، وأن يكون االسم لـ " أبواه"

الوجهان مع " مها"إذن وأن يكون ضمري مولوٍد االسم، ويف " اللذين"فصل فيتعني 
وما بعده منصوب احملل على احلال عن الضمري " أبواه"وجٍه ثالٍث وهو كون 

 : ويأيت بعض هذه األوجه يف قولـهتامة وواو احلال حمذوف،" يكون"و
  )٤(ا تريد من الفَخارـفَحسبك م إذا ما املرُء كان أبوه عبٌس

خرباً، ومن كان أخاك، على أن " من"من كان أخوك؟ على أن يكون : وتقول
                                     

 .٣٢آية : سورة األنفال )١(
 .٣٩آية : سورة الكهف )٢(
 .٢/١٠٤كتاب اجلنائز باب ما قيل يف أوالد املشركني، احلديث رواه البخاري، ) ٣(
 .١/٤١٣ املقتصد يف شرح اإليضاح  انظررجل من بين عبس،لالبيت ) ٤(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٦٢

كانت زيداً احلُمى تأخذ إن : ، وال جيوز"من"خرباً واالسم ضمري " أخاك"يكون 
اً لئال يلزم الفصل بني الفعل وفاعله باألجنيب، فإن األجنيب من العامل جعلت احلُمى امس

" كان"فإن جعلت اسم " كان"هو الذي ال يقتضيه العامل، ومعمول اخلرب ال يقتضيه 
 .ضمري القصة جاز، فإنه ال يلزم إال تقدمي معمول خرب املبتدأ على املبتدأ وذلك جائز



 

 

٦٣ رشاد إىل علم اإلعراباإل

 ِبلَيس املُشبهتيِن "ال" و"ما"باب 
 :ملشاته لـه، وهي من أربعة أوجٍه" ليس"عمل " ما"ون لإن احلجازيني يعم

 .النفي، ونفي احلال، والدخول على املبتدأ واخلرب، ودخول الباء على خربها
هي حرف تدخل على االسم : وبنو متيٍم يرفعون ما بعده باالبتداء، قالوا
ومهزة " بل"و" هل"نهما، مثل والفعل، وكل ما هذا شأنه ال يعمل يف واحٍد م

 .إال من علم كيف كتب يف املصحف) ١(﴾ما هذا بشر﴿االستفهام ويقرؤون 
 :بشروٍط" ما"واحلجازيون يعملون 

حينئٍذ إال " ليس"ألا ال تشبه " لكن"و" بل"و" إال"أن ال ينتقض النفي بـ 
ه به املشبه جبهة الدخول على االسم، والسبب الواحد ال يؤثر يف إعطاء حكم املشب

، وأن ال يتقدم اخلرب على االسم؛ ألن التقدم تصرف )ماال ينصرف(اعترب بباب 
 .حرف ال يتصرف" ما"و. وتصرف املعمول حبسب تصرف العامل

 :كقولـه" إن"وأن ال يزاد بعدها 
  )٢(منـايـانـا ودولَـةُ آخرينـا مـا إن طبنا جبٌن ولكن

بالفصل، فإن فات أحد الشروط فما بعده مبتدأ ألن عمله ضعيف فيبطل 
 :زيد بقائٍم، أما قول الشاعر: ألنك ال تقولوخرب، فال يدخل الباء يف خربها إذن، 
 )٣(وما صاحب احلاجات إال معذَّبا ما الدهر إال منجنوناً بأَهله

 :فتقديره إال يشبه منجنوناً، وأما قول الفرزدق
  بشر)٤(إذ هم قريش وإذ ما مثلهم عمتهمأصبحوا قد أعاد اهللا ن

 :فَِفِه وجوه
 .وهم إعمال ما مطلقاً على احلجازية فسهاتفإنه متيمي : تغليط الفرزدق

                                     
 .بالنصب" ما هذا بشراً"، قراءة حفص ٣١ة سورة يوسف آي )١(
 . فروة بن مسيك املراديلالبيت ) ٢(
 . ب لبعض بين سعدوالبيت منس) ٣(
 .١/١٨٥ : الفرزدقانظر ديوان) ٤(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٦٤

فلما تقدم عليه انتصب على احلال واخلرب " بشٍر"وأنه لغة ضعيفة، وأنه صفة 
 ما مكام وإذ: يف تقدير الظرف كأنه قال" مثلهم"ما هناك بشر، وأن : حمذوف أي

على امسها، ألنه يلزم الفصل بني العامل " ما"بشر، وال جيوز أن يقدم معمول خرب 
واملعمول باألجنيب، وألن املعمول ال يتقدم على ما ال يتقدم عليه العامل فال جيوز أن 

" ما"للعلة األوىل، نعم إن مل تعمل " ليس"ما طعامك زيد بآكٍل، وكذا حكم : تقول
" ليس"ألن معمول خرب املبتدأ متقدم على املبتدأ، وكذا إذا أضمر يف  جازت املسألة؛

ألا حرف، وتضمن الفعل للفاعل لشدة " ما"ضمري الشأن، وال جيوز أن يضمر يف 
 :اتصاله به، فإنه كاجلزء منه، وتقول

ليس زيد خبارج وال ذاهٍب أخوه، فإن فعل ما هو بسبب الشيء يكون خرباً 
وال : "ملة ذات الراجع تقع خباً فإذا خلت عن الراجع كقولكللشيء كفعله، وال اجل

مل جيز، ألن رفع عمرٍو إن كان بذاهٍب مل جيز لعدم املعنيني، وإن كان " ذاهٍب عمرو
يلزم العطف على عاملني خمتلفني، فإن الواو من حيث " ليس"بالعطف على اسم 

ء وذلك ال ومن حيث جرت اخلرب عاطفة على البا" ليس"رفعت عاطفة على 
جيوز؛ألن حرف العطف نائب العامل، وال واحد من األصلني يقوى على ذلك، 

 فكيف الفرع؟
 مقام" ما"فإن أقمت " ليس"جاز لتمحض نيابة الواو عن " ذاهباً"فإذا نصبت 

 .على امسه ال جيوز فكذا يف نائبه" ما"يف املسألة مل جيز، فإن تقدم خرب " ليس"
من وجهني مبطلق النفي فإنه ينفي احلال نفيه فمشاته لليس " ال"وأما 

االستقبال، وبالدخول على االسم، وهلذا ضيق جماله باإلدخال على النكرة فحسب، 
ال رجل أفضل منك، وما أحد : باإلدخال عليها وعلى املعرفة، فقيل" ما"ووسع لـ 

 :وما زيد أعلم منك، قال احلماسي
ـَد عن نيراِنهـا ـَأَنـ مـن ص   )١(راحـٍَس ال بـا ابن قَيف

                                     
 .البيت لسعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة، وهو شاعر جاهلي )١(



 

 

٦٥ رشاد إىل علم اإلعراباإل

 :وقال العجاج
خالطُّب شحاهللا لَوال أن تـي اجلَحيـِب  )١(ترخصتسال م نم ِحي 

 .وختصيص النكرة به ملشاتها صورةً نافية اجلنس
 : مذاهب)٢(﴾الَت ِحني مناٍص﴿: ويف

 .أن ال نافية اجلنس، وخربه حاصل حمذوف: عن الفراء
 .أا مبعىن ليس واالسم احلني مضمر: اخلليل وسيبويهوعن 

متصلة بـ : الت أرى حني مناٍص، وأما التاء قيل: أن التقدير: وعن األخفش
 ".ليس"بوزن " ال"، وفائدا أن جتعل "ال"

 :أبدل سينه تاًء كقوله" ليس"وقيل هي 
  )٣(رار الناِتـعمرو بن يربوٍع ش يـا قاتل اهللا بين السِّعالت

هي لتأنيث الكلمة، فعلى هذا قد : والوقف على التاء على القولني ظاهر، وقيل
يوقف عليه باهلاء وهو املشهور، وقد يوقف بالتاء فإا لتأنيث غري املدخول عليه؛ 

التاء متصل : فإا لتأنيث الفاعل، وقيل" ضربت" "تاء"ألا لتأنيث الكلمة فضارعت 
تجر " الت: "قال" حٍني"عيسى جر :  يوقف عليه، وعن فال،)٤(تآلن: باحلني كقوهلم

ال تلي " الت"الت ساعٍة والت أواٍن، واألكثرون على أن : األوقات خاصةً تقول
 .إال حيناً، وعنه رفعه أيضاً على حذف اخلرب

                                     
 .٤٥٩ ص:  العجاجديوانانظر ) ١(
 .٣آية : سورة ص )٢(
 .١٠٤ :ر أيب زيدد نوا:، انظريتان لعلباء بن أرقمالب) ٣(
 .١٦/١٨٧ :انظر اللسان ، وهي لغة معروفة،"اآلن"لغة يف : تآلن) ٤(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٦٦

 باب إنَّ وأخواهتا

ملا شات هذه احلروف ": لعل"و" ليت"و" لكن"و" كأَنَّ"و" أن"و" إن: "وهي
عل من حيث إا تستلزم األمساء ويتصل ا الضمائر وتتضمن معىن األفعال وهي الف

ضربين فإا : إنين كما تقول: مبنية على الفتح كاملاضي، وتدخلها نون الوقاية تقول
دخلت على الفعل صيانة لـه عن الكسرة اليت هي أخت اجلر عملت عمل الفعل 

عي خربها، إال أن منصوا قدم على فنصبت املبتدأ ومسي امسها ورفعت اخلرب ود
مرفوعها فرقاً بني األصل والفرع، ولئال يلزم تغري بنية احلرف عند اتصال الضمري 

كنت وكنا، وأوجب هذا التقدمي؛ ألن : أننت وأنننا كما يقال: املرفوع به فيقال
العامل غري متصرٍف فهي مشبه بفعٍل مفعولـه واجب التقدمي على الفاعل كضرب 

ِإنَّ ِإلَينا ﴿:  غالمه، إال إذا كان اخلرب ظرفاً فيجوز تقدميه على االسم قال تعاىلزيداً
مهابِإي مهابا ِحسنلَيِإنَّ ع ألن الظرف يتوسع فيه ماال يتوسع يف غريه، وهلذا )١(﴾ثُم ،

 :الفصل بالظرف كال فصٍل، قال: فصل به بني املضاف واملضاف إليه، وقيل
  )٢(أواخر املَيِس أصوات الفَراريِج   من إيغاِلهن بناكأن أصوات

وألن الشخص يستلزم الزمان واملكان فكأما جزآه، ومل يتقدم غريه عليه، 
 .وألن متعلق الظرف هو اخلرب حقيقةً وهو مقدر بعد االسم وفيه ضعف

نت بل بالعامل حالة االبتداء وأ" إنَّ"وعن الكوفيني أن رفع خربها ليس بـ 
 .تعلم فساده، وأصناف اخلرب هاهنا وشروطه هي املذكورة يف خرب املبتدأ فال نعيدها

 فَصلٌ
حيققان مضمون اجلملة، إال أن املكسورة وما بعدها مجلة، " أن"و" إن"

 :واملفتوحة مع ما بعدها مفرد يف حكم املصدر ال تتم كالماً إال مع ضميمٍة تقول
إال أنه ، وعلمت أن خالداً فاضلٌ ن أن بكراً جالس، وعجبت مبلغين أن زيداًَ قائم ، 

                                     
 .٢٦، ٢٥آية : سورة الغاشية )١(
 .٧٦٦ص :ديوانهانظر  ، الرمةيالبيت لذ) ٢(



 

 

٦٧ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

عليه فيلزم اجلمع بني " إن"ال يقع يف صدر الكالم مبتدأ لئال يتعرض لدخـول 
 .معلوم أنه قائم: املثلني، بل جيب تقدمي اخلرب عليه تقول
 :وللفرق بني موقعهما ضابطان

 -االسم والفعل -قاله الفارسي كل موضٍع ال خيتص بأحد القبيلني : أوهلما
ا وقعت املفتوحة، فتكسر يف افتتاح الكالم وقعت فيه املكسورة، وإذا اختص بأحدمه

وبعد القول، وما بعد املوصول، ويف جواب القسم ويف موضع احلال، وبعد حرف 
 .التصديق، وبعد حرف التنبيه

ألن االمتناعي خيتص باالسم، والتحضيضي بالفعل وبعد " لوال"وتفتح بعد 
 .للزومه الفعل، وقس عليه وهو ضابط مطَِّرد" لو"

وما " أن"أن كل موضٍع لو طرحت   ذكره األوائل ونصره العالمة: ماوثانيه
عملت فيه، وأقمت مقامها مفرداً واستد الكالم فالفتح، وإن مل يستقم بل تضطر إىل 

مع أن ما " ظننت"و" لوال"و" لو"إقامة مجلٍة مقامها فالكسر، ويشكل بالفتح بعد 
ارج، إمنا فتح لوجوب حذف لوال أنك خ: بعدها مجل، وأجاب العالمة بأن قولك

لو أنك خارج خرجت فتقديره لو : اخلرب فكأن املوضع خمتص باملفرد، وأما قولك
وما بعده مفرد مرفوع بفعٍل مضمٍر، وأما ظننت أنك " أن"وقع أنك خارج، فـ 

ومعموله مفعول أول سد مسد " أن"خارج فتقديره ظننت خروجك حاصالً، فـ 
 .املفعولني

د هذه الكلمات وإن وجب أن يكون مجلة لكن أحد جزأي فاحلاصل أن ما بع
اجلملة مفرد وهي أن مع املعمول فال منافاة بني كوا مفردةً وبني كوا واقعةً بعد 
كلمٍة تقع بعدها مجلة، وإذا صادفت موضعاً صاحلاً للمفرد واجلملة خريت بني 

كسرت فالتقدير أول إين أمحد اهللا، فإن : أول ما أقول: الكسر والفتح، فمنه قولك
قويل هذا الكالم موجود، فتحذف اخلرب وما مصدرية، وإن فتحت فتأويله أول 

هذَا خلْق ﴿: إما موصولة أو موصوفة أو مصدرية كقوله تعاىل" ما"مقويل محد اهللا، و
 :خملوقه، ورجلٌ رضى أي مرِضي، ومنه قولـه:  أي)١(﴾اِهللا

                                     
 .١١آية : سورة لقمان )١(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٦٨

  )١(ه عبد القَفَـا واللَّهاِزِمـإذا إن وكنت أرى زيداً كما قيل سيداً
بعدها مجلة، والفتح أي فإذ العبودية حاصلة " إذا املفاجأة"يسوغ الكسر؛ ألن 
 .اليت يبتدأ بعدها الكالم" حىت"فحذف اخلرب، ويكسر بعد 

جاء احلاج حىت إن املشاة جائية، وعجبت من : وتفتح بعد العاطفة تقول
 .رينفضلك حىت أنك تناظُ

على املبتدأ فالقياس " إن"واعلم أنه تدخلُ الَم على املبتدأ للتأكيد فإذا دخلت 
 :كقولـه" إن"أن تدخل الالم على 

كَرمي ِليٍق عرب ِمن ك٢(لَِهن( 

إال أم مل يدخلوا عليها وال على االسم كراهة اجتماع املثلني، وأدخلوا على 
 نعم إذا فصل بني إن وامسها دخل على االسم )٣(﴾ لَغفُورِإنَّ اَهللا﴿: اخلرب قال سبحانه

 ويدخل على معمول اخلرب إذا وقع موقع اخلرب، )٤(﴾ِإنَّ ِفي ذَِلك لَِعبرةً﴿: قال تعاىل
، وإذا مل يقع موقع اخلرب فال، ال )٥(﴾لَعمرك ِإنهم لَِفي سكْرِتِهم يعمهونَ﴿ :قال تعاىل
 . آكل لطعامك، ألنه يتمحض فضلَةً فال يدخله ما موقعه الصدرإن زيداً: تقول

جاز نصب املعطوف ورفعه محالً على لفظ االسم " إنَّ"وإذا عطفت على اسم 
 :وحمله مع إن، قال جرير

ـوةَ ِفيهمبإن اِخلالَفَةَ والن ارةٌ أَطْهادسـاِت ومكْرالَْم٦(و(  
 . جاز رفع املعطوف محالً على حمل الضمري يف اخلربوإذا كان اخلرب مشتقاً

يف وجوه إعراب املعطوف حكم إن دون سائر أخوا لبقاء " لكن"وحكم 

                                     
 .١/٤٧٢ :الكتابانظر ه، البيت ال يعرف قائل) ١(
 :رجل من بين منري، وصدره لعجز بيت )٢(

 أال يا سنا برق على قلل احلمي
 .١٨آية : سورة النحل )٣(
 .٤٤آية : سورة النور )٤(
 .٧٢آية : سورة احلجر )٥(
 .يف ديوان جريرغري موجود البيت ) ٦(



 

 

٦٩ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

االبتداء معهما، فإن التوكيد واالستدراك ال ينافيان احلكم اجلزمي خبالف أن يصري 
 فال وال جيوز العطف على حمل االبتداء قبل اخلرب. احلكم متمىن ومترجى وغريمها

، واالبتداء، والفراء "إن"إن زيداً وعمرو قائمان، لئال يرتفع اخلرب بعاملني، : تقول
إم : إن هذا وزيد قائمان، وكذا: جيوز ذلك إذا مل يتبني إعراب االسم كقولك

 :أما قوله. أمجعون قومه
لُهحى بالْمدينة رسأَم كفمن ي ـَريب ـَّار ـا لَغ  )١(فـإني وقَي

ما رأيته مذْ أن اهللا خلقين، بالفتح ألن : فهو عطف مجلٍة على مجلٍة، وتقول
وارور مفرد، " أن"سواء كان امساً أو حرفاً يقدر بعده اسم زمان مضاٍف إىل " مذْ"

ما رأيته مذْ : واإلشكال فيه أن أمساء الزمان ال ختتص إضافتها بأحد القبيلني، تقول
 .ن زيد خارج، فيجب الكسر وفاًء بالضابط األولزمن خرج زيد، ومذْ زم

فإن أجبت بأن كال من اجلملتني ملا كان يف تقدير املفرد فتحناه زيفته بأن هذا 
 .إقرار بقصور الضابط، وفرار إىل ضابٍط آخر

 .وجوابه أن أصل املضاف إليه االسم، فاملوضع اختص بأحد القبيلني
ألن اخلرب مل يفد معىن زائداً على إن الذاهبة جاريته صاحبها؛ : وال تقول

 فعن األخفش أن ضمري التثنية )٢(﴾فَِإن كَانتا اثْنتيِن﴿: مضمون االسم، أما قوله تعاىل
أن االسم كان حمتمالً : فأطلق اخلاص وأريد به العام، وعن املازين" من"مبعىن 

جمرد العدد فهو يف للصغرية والكبرية، فذكر اخلرب أزاح االحتمال ونص على أن املراد 
 :التكرار ظاهراً والتخصص مبعىن باطناً كقوله

 ا أَبو النجم وِشعِري ِشعِريـَأَن

، فإن املختصم يقتضي فاعلني "إن املصطلح وأخوه خمتصم"وال جيوز 
كاملصطلح؛ ألن فعلهما إضايف، فإذا ثنيت املختصم أحلت؛ ألن االسم مفرد واخلرب 

لتثنية االسم أفسدت؛ ألن فاعل املصطلح واحد، فإن زدت " هأخو"مثىن، فإن نصبت 
إن املصطلح وأخوه وزيداً خمتصمان : وعطفت على املصطلح وقلت" أخوه"امساً بعد 

                                     
 .١/٢٨ :الكتابانظر  ، بن احلارث الربمجنيئضابلالبيت ) ١(
 .١٧٦آية : ورة النساءس )٢(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٧٠

 .قومت وأقبحت؛ فإن أكدت ضمري املصطلح بالبارز أحسنت
وقد ختفف إن وأن فال يعمالن لضعفهما ويقع بعدمها االسم والفعل، وقد 

، واملفتوحة أقل إعماالً لضعفها "مل يك" بالفعل احملذوف العجز كـ يعمالن تشبيهاً
 :، وقال الشاعر)١(﴾وِإنَّ كُال لَّما لَيوفِّينهم﴿: باملعمولية، وقرئ

  )٢(ِفِراقَِك لَم أَبخلْ وأَنِت صِديق فلو أنِك يف يوم الرخاء سأَلْتين
ل إال الداخلة على املبتدأ ملصاحبتها ما تقتضيه وال يقع بعد املكسورة من األفعا

وِإن كُنت ﴿: يف األصل، ويلزم الم االبتداء خربها فرقاً بني املًخففة والنافية قال تعاىل
اِفِلنيالْغ ِلِه لَِمن٣(﴾ِمن قَب( ،﴿الْكَاِذِبني لَِمن كظُنِإن نو﴾)٤(. 
إال، فلم يقصروها على دواخل املبتدأ هي النافية والالم مبعىن : وقال الكوفيون

 :وأنشدوا
  )٥(ةُ املُتعمدـوجبت عليك عقُوب اهللا ربك إن قَتلْت لَمسِلماًـب
 ".إنْ تِزينك لنفسك وإن تِشينك لَِهيه: "ورووا

حرف النفي، : واملفتوحة إذا دخلت الفعل فال بد معها من أحد حروٍف أربعٍة
: وف وقد، فرقاً بينها وبني الناصبة، وعوضاً عن احملذوف قال تعاىلوالسني وس

﴿دأَح هري أَن لَّم بسح٦(﴾أَي(ى﴿:  وقالضركُونُ ِمنكُم ميأَن س ِلمع﴾)وتقول)٧ ، :
علم أن سوف خيرج، وقد خيرج، والفعل الداخل على املفتوحة مشددة وخمففة جيب 

أَفَالَ ﴿: ، وقال)٨(﴾ويعلَمونَ أَنَّ اَهللا هو الْحق﴿: تعاىلأن يناسبها يف التحقيق قال 

                                     
 .١١١آية : سورة هود )١(
 .١٣/٣٠ :اللسانانظر البيت ال يعرف قائله، ) ٢(
 .٣آية : سورة يوسف )٣(
 .١٨٦آية : سورة الشعراء )٤(
 .١/٨٩ :انظر شرح أبيات املغين، البيت لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل العدوية) ٥(
 .٧آية : سورة البلد )٦(
 .٢٠ آية :سورة املزمل )٧(
 .٢٥آية : سورة النور )٨(



 

 

٧١ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

ِجعرنَ أَالَّ يور١(﴾ي(. 
: أرجو وأطمع فليدخل على الناصبة، قال تعاىل: وما مل يكن للتحقيق مثل

" ظننت: "، واملشترك بني التحقيق والطمع مثل)٢(﴾أَطْمع أَن يغِفر ِلي خِطيئَِتي﴿
 . برفع النون ونصبه)٣(﴾وحِسبوا أَالَّ تكُونَ ِفتنةٌ﴿: دخول عليهما قرئمشترك ال

 :، قال"أجل"املكسورة على معىن " إن"وقد يطلق 
الَكع قَد بيش قُلْـنيو فَقُلْت تكَِبر قَـدو :ـَّه   )٤(ِإن

 ".ِإيِت السوق أنك تشتري حلماً: "كقوهلم" لعل"واملفتوحة على معىن 
 .أظن عنك صادق: وتبدل قيس ومتيم مهزا عيناً فتقول

 :املفتوحة اخلفيفة على أربعة أضرٍب" أن: "ذُنابة
 .ناصبة الفعل، وهي مع الفعل يف تقدير مصدره فيمسه اإلعراب الثالث -
 .واملخففة من الثقيلة -
وهي تفيد معين القول، وال تصاحب إال فعالً يناسب " أي"واليت مبعىن  -

: اضرب، أما قوله تعاىل: كتبت إليك أن اضرب زيداً، أي وقلت: قول، حنو قوهلمال
 .انطلقوا يف الكالم: ، أي)٥(﴾وانطَلَق الْمُأل ِمنهم أَِن امشوا﴿

 .ملا أن جاء زيد كلمته: والزائدة، كقوهلم -
ه كقول" ما"الشرطية، والنافية، مبعىن : واملكسورة اخلفيفة على أربعة أوجٍه -
 .)٦(﴾ِإِن الْكَاِفرونَ ِإالَّ ِفي غُروٍر﴿: تعاىل

 : واملخففة من الثقيلة، والزائدة املؤكدة كقول دريد -

                                     
 .٨٩آية : سورة طه )١(
 .٨٢آية : سورة الشعراء )٢(
 .٧١آية  :سورة املائدة )٣(
 .٦٦ ص:  ديوانه، انظرعبيد اهللا بن قيس الرقيات لالبيت) ٤(
 .٦آية : سورة ص )٥(
 .٢٠آية : سورة امللك )٦(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٧٢

مـا إن رأَيت وال سـِمعت بــه      
ـهـُمحـاِسن دو ـمتبــذِّالً تبـ

 )١(ٍق جـرب  ـُئ أَين ـاليـوم هانِ ـك 
 بـالنقْ واضـعـم اهلنـاء  ع ـيض

 ".إن"و" كالالم"مها حرفا نفي ترادفا : مثل من يعمل بعلمه، قال الفراءفهذا 
 فصل

لالستدراك، وهو رفع وهٍم تولد عن كالٍم سابٍق رفعاً شبيهاً باالستثناء " لكن"
 :موقعها يف االستثناء املنقطع، وهلا شرطان" إال"ولتقارهبما وقع 

 .ظاً أو معىنأن تتوسط بني كالمني متغايرين بالسلب واإلجياب لف -
جاءين زيد لكن عمراً مل جيئ، أو عمراً : وأن يتناسب املتغايران، تقول -

 .لكن عمراً مل يضرب: غائب، وال تقول
ويبطل عملها التخفيف فيكون حرف عطٍف، وهي مفردة عندنا قال 

متخلال بينهما كاف زائدة، ألن فيها نفياً " إن"و" ال"هي مركبة من : الكوفيون
فجوزوا إدخال الالم على خربها، وهو باطل؛ ألن األصل عدم التركيب، وإثباتاً، 

 .قام زيد ال إن جعفراً قائم: ، كان الكالم نفياً كقولك"إن"إذا دخل على " ال"وألن 
كأن بكراً األسد : فقولك" إن"للتشبيه مركب من كاف التشبيه مع " كأن"
ة، ليؤذن بالتنبيه من أول إن بكراً كاألسد، فقدمت الكاف وفتح هلا اهلمز: أصله

 :األمر، والفرق بني األصل والفرع كالفرق بني
اضرب زيداً أو عمراً، واضرب إما زيداً وإما عمراً، وما بعد الكاف مفرد 
 :صورةً ومجلة معىن، كاالسم املشتق بعد الم املوصول، وإذا خففت بطل عملها، قال

ـَاه حقَّدـكَـأَنْ ثَ وِنـٍر مشِرِق اللَّـْونح    )٢(ـاِنـي
 :وقد تعمل خمففة قال

 )٣(كـأن وريديِه ِرشـاُء خـلِْب

                                     
 .٣٤ ديوانه ، انظرلدريد بن الصمة اجلشمين البيتا) ١(
 .٧/٩٢٢١، واخلزانة ٤٠٩البيت ال يعرف قائله، انظر املفصل، ص) ٢(
 .١٦٩ ص: ديوانهانظر بة، ؤالبيت لر) ٣(



 

 

٧٣ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 :أما قولـه
 )١(كأَنْ ظَبيةً تعطُو إىل ناظر السلٍْم

 ".أن"فقد قرئ منصوباً ومرفوعاً وجمروراً بزيادة 
ي ليت زيداً قائماً، والكسائ: فيقول"أمتىن "والفراء جيريه جمرى . للتمين" ليت"

امسا هلا فال حتتاج إىل خٍرب الستيفائها ما " أن"، وإذا وقع "كان"يسيغه على إضمار 
 .تقتضيه من حمكوٍم وحمكوٍم عليه

مع أا تطلب خرباً؟ أجبت " ليت أن يقوم زيد"مها موجودان يف : فإن سألت
 :تقتضيهما متصفني باجلملة االمسية

 :ىلهي لتوقع مرجو أو خموٍف، أما قوله تعا": لعل"
" العالمة"وعند " كَي"، وأمثاهلا فعند سيبويه مبعىن )٢(﴾لَّعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى﴿

 .)٣(﴾فَأَطَِّلع﴿: لترجى العباد، ومحلها عاصم على معىن التمين حيث نصب
 :والفرق بني التمين والتوقع، أن التمين يدخل املمكن واملمتنع، قال

   )٤(ل الْمِشيبـا فعـأخربه مبـف اًـأال لَيت الشباب يعود يوم

 .والتوقع ال يدخل إال على املمكن، فالتمين أعم من الترجي
 ".لَغن"و" لَعن"و" ألن"و" أنَّ"و" عن"و" علَّ"و" لعل: "وفيها لغات -

والم االبتداء ألنك لو مسيت " عل"وهي عندنا مفردة، وعند املربد مركبة من 
 .، واملفرد ال جتب فيه احلكاية"نكأ"مثل . هبا حكيت
وأما استحالة رفع املعطوف على امسها فال يدل على أا ليست الم : قال

وِإنا لَنحن ﴿: االبتداء، فإن الالم قد تدخل على ما يصلح لالبتداء كقوله تعاىل
                                     

 :وصدره، عجز بيت منسوب لباعث بن صرمي، وعلباء بن أرقم، وأرقم بن علباء) ١(
 ويوما توافينا بوجه مقسم

 .٤٤آية : سورة طه )٢(
 .٣٧آية : سورة غافر )٣(
 .٤٦ص :ديوانهانظر  ،ةيتاه العيبألالبيت ) ٤(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٧٤

 . لعل أن زيداً قائم: فيجيز" ليت"، وأبو احلسن يقيسها على )١(﴾الصافُّونَ
 :فتلقى أن الناصبة الفعل خرباً هلا قال" عسى: "حتمل علىوقد 

 )٢(عليك من الالَِّئي يدعنك أَجدعاً اً أن تِلم مِلمةٌـلك يومـلع
 :عليها يف قولـه" عسى"كما حمل 

 )٣(كَااـَا علَّك أو عسـا أَبتـَي

 فصل
لى االسم عن العمل فتدخل ع" ما"وتشترك هذه األحرف يف أن تكفها 

 .)٤(﴾أَنما ِإلَهكُم ِإلَه واِحد﴿: والفعل إذن، قال تعاىل
 : وقال)٥(﴾ِإنما ينهاكُم اُهللا﴿: وقال

   )٦(أضاَءت لك النار اِحلمار املُقَيدا ا عبد قَيٍس لَعلَّماـأَِعد نظَراً ي
" ليتما"و" ولعلَّما"و" كأمنا" ائدة ويعملها، واإلعمال يفز" ما"ومنهم من جيعل 

أكثر منه يف أخواا؛ ألن هلا معاين زائدةً على االبتداء ففعلها قائم مبعانيها وأنشد 
 :قول النابغة

  )٧(ه فَقَديـا ونصفـإىل حمامِتن أال لَيتما هذا احلَمام لنا: قالت
 .ورفعها، ويف أا قد حتذف أمساؤها" احلمام"بنصب 
 :قال
   )٨(ِه يف اخلُطُـوبـن أَلُمه وأعِص ي ِبنِت حساـن يف الَم من بِنإ

                                     
 .١٦٥آية : سورة الصافات )١(
 .٨/٨٧ :بن يعيش، انظر شرح املفصل الالبيت ملتمم بن نويرة) ٢(
 .رؤبة بن العجاجلالبيت ) ٣(
 .١١٠آية : سورة الكهف )٤(
 .٩آية : سورة املمتحنة )٥(
 .١/١٨٠ ديوانه ، انظرلفرزدق لالبيت) ٦(
 .١٦ ه، صديواننظر ا ،لنابغة الذبياينلالبيت ) ٧(
 .٣٣٥ ، صديوانهانظر  ،عشيأللالبيت ) ٨(



 

 

٧٥ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

الشرطية هلا صدر الكالم، ومثله " من"شأن حمذوف ألن لأي إنه، وضمري ا
 :قوله

 )١(مرتوي وشرك عني ما ارتوى املاء اً كانَ خيرك كُلّهـفَلَيت كَفَاف
ي ليت الشأن كان خريك وشرك مكفوفني عنِّي، فإن أ" خيرك"فيمن رفع 

مصدر مبعىن املفعول، فيستوي فيه الواحد والتثنية واجلمع، ومن نصب " كفافاً"
فهو صفة اسٍم حمذوٍف، أي ليت شيئاً مكفوفاً كان هو خريك، وال استدالل " خرياً"

 :ألعشىيف البيت، واالرتواء مبعىن االستقاء، ويف أا حتذف أخبارها قال ا
   )٢( السفْر إذْ مضوا مهالـيوإنَّ ف الًـرتحـالً وإنْ مـإنَّ مح

 :وقال
 )٣(ام الصبا رواِجعاـَالَيت أّيـَي

، لطول الكالم بصلة "ليت ِشعرى"حذف اخلرب يف ) وجيب(أي إن لنا، وليت لنا، 
 .االسم

 

                                     
 .١١٥ ، ص شرح شواهد اإليضاح، انظريزيد بن احلكم الثقفيلالبيت ) ١(
 .٢٣٣ ، ص ديوانه، انظرألعشيلالبيت ) ٢(
 .١/١٠٣ انظر شرح املفصل ، يف ديوانهغري موجود و،البيت منسوب للعجاج) ٣(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٧٦

 باب ظننت وأخوا
" علمت"و" زعمت"و" خلت"و" حسبت"و" ظننت: "واملشهور سبعة

إذا أفدن تصور الشيء على صفٍة، فهذه األفعال تدخل على " وجدت"و" رأيت"و
املبتدأ واخلرب وتصريمها مفعوليها فتغري إعراهبما كما غريت مقتضامها، وحكم هذين 

 .املفعولني حكم املبتدأ واخلرب إال يف اإلعراب فال نكرره
قلوب وأفعال الشك واليقني، ألن األربع األوىل وتسمى هذه األفعال أفعال ال

الَِّذين ﴿: قال تعاىل" علمت"معىن " ظننت"للشك والباقية لليقني، وقد يفاد بـ 
ِهمبالَقُو رم مهونَ أَنظُنرأيت"وهي " ظننت"مبعىن " أريت"، ويكون )١(﴾ي " دِّيع

قيم أوهلا مقام الفاعل فبقي هلا باهلمزة فاقتضى ثالثة مفاعيل، فلما بين للمفعول أ
 :مفعوالن، ويدخل االستفهام على القول فيكون مبعىن الظن، قال عمر بن أيب ربيعة

  )٢(ولُ الـدار تجمعناـفَمتـى تقُ ا الرِحيلُ فَدونَ بعد غٍَدـَّأَم
خر سوى وبنو سليٍم جيعلون القول بدون االستفهام يف معىن الظن، وهلا معاٍن أ

"و" ِخلْت"تِسبمته من : ظننته أي: فال تتجاوز إذ ذاك مفعوالً واحداً، تقول" حا
أبصرته، ووجدت : قلته، ورأيته أي: عرفته، وزعمت ذاك أي: الظنة، وعلمته أي

أتفوه : بصرته أو عرفته، وأتقول إن بكراً قادم أي: صادفتها، ورأيته أي: الضالة أي
 .به

 أفعال العالج املتعدية إىل مفعولني سوى التعليق واإللغاء أن والفرق بينها وبني
هذه مفعوهلا الثاين خرب عن املفعول األول وال جيوز حذف أحدمها وإبقاء اآلخر 

: فإشارةً إىل املصدر، وقولك" ظننت ذاك: "فإما كالشيء الواحد، وأما قوهلم
 جعلت الباء زائدةً ظننت يف الدار، فإن: ظننت به، بيان ملوضع الظن، كقولك

وظَننتم ﴿: حيذفان معاً لتمام الفعل بالفاعل، قال اهللا تعاىلفاملفعول الثاين واجب، نعم قد 

                                     
 .٤٦آية : سورة البقرة )١(
 .٢٣٧ص  :انظر ديوانه) ٢(



 

 

٧٧ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 .)١(﴾ظَن السوِء
احتادمها من حيث إما مبتدأ وخرب وقد جوزمت حذف أحدمها فهذا : فإن قلت
 .االحتاد غري مانٍع

أحدمها من اللفظ كان حمذوفاً من هاهنا مانع آخر وهو أنا لو طرحنا : قلت
حيث املفعولية ومضمراً من حيث املبتدئية واخلربية فيجتمع احلذف واإلضمار يف 
شيٍء واحٍد وهو تناقض؛ ألن احلذف يؤذن بالفضلية واإلضمار باألصلية، فإن 

جعل : جبواز حذفهما معاً منعت وجود العلة يف صورة النقض، وقلت  نقضت العلة
فالن يعطي ومينع، ويصل :  من األفعال الالزمة املنسية مفاعيلها كقوهلمالفعل حينئٍذ

ويقطع، ولكن هاهنا إلزام وحل، أما اإللزام فهو أن األصلية والفضلية ثابتان يف 
املفعولني حال ثباما فكيف يستحيل اجتماعهما عند احلذف، وأما احلل فهو أنه 

 .ث إنه فضل فال تناقضأصل من وجٍه فضل من وجٍه، فليس بأصٍل من حي
 :والذي مييزها عن األفعال املؤثرة مطلقاً ثالثة أوجٍه

علمتين خارجاً، ورأيتك : اجلمع بني ضمريي الفاعل واملفعول فيها تقول -
علمت : منطلقاًَ، ووجده فاضالً، ألنه مجع من حيث الظاهر فحسب، فإن التقدير

مجراها، ألما " فقدت" و"عِدمت"خروجي متحققاً، وكذا غريه، وقد أجري 
 :قال جران العود". ما وجدت"ومبنـزلة " وجدت"نقيضا 

   )٢(ي منهما متزحزحـا أُالَقـوعم لقد كان يل عن ضرتيِن عِدمتين
 .ضربتك بل ضربت نفسك:  وال تقول

 واإللغاء؛ ألا إذا تقدمت املفعولني أعملت حتماً، وإن توسطت أو تأخرت -
جاز اإلعمال واإللغاء فيكونان مبتدأ وخرباً، لكن اإلعمال أوىل متوسطةً لبقاء التقدم 

 :من وجٍه، واإللغاء متأخرةً لفناء التقدم مطلقاً قال
 واخلَور  )٣(ويف اَألراِجيِز ِخلْت اللُّؤم أبا اَألراِجيِز يا ابن اللُّؤم توِعدين

                                     
 .١٢آية : سورة الفتح )١(
 .٣٩ ، صانظر ديوانه) ٢(
 .٧/٨٤ انظر شرح املفصل ،البيت للعني املنقرى) ٣(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٧٨

بيح؛ فإنه نوع مجٍع بني اإلعمال واإللغاء، واإللغاء مع التعدي إىل املصدر ق
ال : زيد ظين مقيم، وزيد مقيم ظين، ال يقال: ويلغى مصدرها إلغاء الفعل فيقال

شيء من املصادر عامل يف ما تقدمه، فإلغاء املصدر املتأخر ال خيتص مبصادر أفعال 
كون الكالم معىن اإللغاء أن يطرح العامل عن درجة االعتبار في: القلوب، ألنا نقول

 .أعجبين عمراً ضرب زيد: تاماً كما ذكرت وليس كذلك قولك
علمت أزيد : والتعليق وذلك عند حرف االستفهام، واالبتداء، والنفي، تقول

علمت هذا االستفهام، ورأيت لزيد منطلق، وخلت ما بكر : عندك أم عمرو، أي
 .قادم

تعليق بني اإلعمال واإللغاء اإللغاء لفظاً واإلعمال حمال، فهو : ومعىن التعليق
علمت أن زيداً منطلق : وإمنا مل تعمل مع هذه احلروف، ألن هلا صدر الكالم، وتقول

 .، فإذا أدخلت الالم على خربها كسرت وعلقت الفعل"أن"بفتح 



 

 

٧٩ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 باب األمساء اليت أعملت عمل الفعل
 أيضاً يف قاوتسمى األمساء املتصلة باألفعال أي يف العمل يف اجلميع ويف االشتق

الصفة املشبهة، . اسم املفعول. اسم الفاعل. املصدر: املشتقات واملصدر، وهي تسعة
 .أمساء األفعال. أمساء اآللة. امسا الزمان واملكان. اسم التفضيل

املصدر هو أصل الفعل يف االشتقاق، ألن معناه جمرد احلدث، ومعىن الفعل 
؛ وألن حروف املصدر إذا صيغت هبيئٍة احلدث والزمان، واملفرد أصل حقيقة املركب

 .خمصوصٍة مسيت فعالً، فاملصدر مادة الفعل، ومادة الشيء أصل حقيقته
املصدر فرع للفعل يف االشتقاق، ألنه يقع تأكيداً للفعل ومعموالً : قال الكوفيون

 .لـه
وجوابه أنه من حيث التأكيد واملعمولية فرع فلم تلزم الفرعية من حيث 

و فرع الفعل يف العمل ألنه اسم فمن حيث هو لو كان عامالً لعمل االشتقاق وه
كل اسم فهو يعمل ملناسبة الفعل من حيث احلروف، والداللة على احلدث والداللة 
على مطلق الزمان، فإن مدلول الفعل زمان خمصوص، والدال على املخصوص دال 

عله، ولذلك مل يعمل مع ف" أن"على املطلق، وألنه إمنا يعمل إذا كان يف تقدير 
 :مفعوالً مطلقاً ألنه ال حيتمل حينئٍذ تقدير الفعل، وللمصدر املعمل ثالثة أحواٍل

 .أن يكون منوناً، أو مضافاً، أو معرفاً بالالم -
 .واألول أكثرها وأقيسها، مث الثاين، مث الثالث

بة والدليل على األكثرية االستقراء، وعلى األقيسية أن املصدر يعمل مبناس
الفعل، والفعل غري معرٍف فاملنكر أشد مناسبة لـه مث املضاف؛ ألن اإلضافة وإن 
أخرجته بالتخصيص عن هذه املناسبة، إال أا أبداً ال تكون للتعريف، واملعرف بالالم 

عجبت من ضرٍب زيد عمراً، ولك أن تقدم : فاقد هلذه املناسبة رأساً، مثال األول
 ميتنع تقدمي معمول املصدر عليه؛ ألن املصدر ومعموله يف املفعول على الفاعل، ولكنه

والفعل، وهو صلة وموصول، وشيء من الصلة ال يتقدم على املوصول، " أن"تقدير 
فإما كاسٍم واحٍد، وبعض أجزاء االسم ال يتقدم عليه، ولذلك ال يفصل بني الصلة 

 .واملوصول باألجنيب، وال بني بعض الصلة وبعض



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٨٠

 وقال )١(﴾يِتيما أَو ِإطْعام ِفي يوٍم ِذي مسغبة﴿: له قال اهللا تعاىلوقد يضمر فاع
 أي أنزل ذكره بالرسالة، وشهد على )٢(﴾رسوالً قَد أَنزلَ اُهللا ِإلَيكُم ِذكْرا﴿: تعاىل

" ذا"أنـزل اهللا إليكم رسوالً ذا ذكٍر فحذف : رسالته، وجيوز أن يكون التقدير
 :قامه وقدم على املوصوف فانتصب على احلال، كقولهوأقيم الذكر م
وِحشـِلعةَ مـا طَلَلٌ قديـَّزك م فَـاهـُعحِديـلُّ أَستسم ـم٣(م(  

 :والرسول على هذا حيتمل جربائيل والنيب عليهما السالم، قال
  )٤(املواردك قد صاروا لنا كـَِعقَاب فَلْوالَ رجاُء النصِر منك ورهبةٌ
، وقد حيذفان معاً لبقاء  أزعجين شتم بكر:  وقد حيذف مفعوله يف قوهلم

 .اجلملة بدوما
أعجبين ضرب زيد عمراً اليوم عند زيٍد، فإن علقت الظرفني : لو قلت: مسألة

بالفعل جيب أحد أمرين، إما تقدمهما على املصدر، أو تأخرمها عنه وعن مجيع صلته، 
ن املصدر، فال يتخلالن بني املصدر ومعموله، وال بني أجزاء ألما أجنبيان ع

املعمول، وإن علقتهما باملصدر جيب تأخرمها عنه، وأين وقعا يف الصلة فجائز، 
لقرابتهما للمصدر، وإن جعلت أحدمها متعلقاً بأحدمها فحكمهما عند اإلفراد 

 .حكمهما عند االقتران
 :وأما الثاين فعلى أربعة أوجٍه

 .يف إىل الفاعل فتجره لفظاً وحمله رفع ويبقى املفعول منصوباًأن تض -
 .وأن تضيف إىل املفعول فتجر لفظه، وحمله نصب ويبقى الفاعل مرفوعاً

 .وأن تضيف إىل الفاعل وحتذف املفعول
 .وإىل املفعول وتضمر الفاعل

 :، وقول الشاعر)٥(﴾لَوالَ دفْع اِهللا الناس﴿: كقوله تعاىل
                                     

 .١٥، ١٤آية : سورة البلد )١(
 .١١، ١٠آية : سورة الطالق )٢(
 .٣٥٦ ، صديوانهانظر   عزة،البيت لكثري) ٣(
 .٢٨٠يني، ص تاب التمام يف تفسري أشعار اهلذلالبيت أليب صخر اهلذيل، ذكره ابن جين يف ك) ٤(
 .٢٥١آية : سورة البقرة )٥(



 

 

٨١ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

  )١(اء الشئُون وكيفـلعينيك من م  داٍر مربع ومِصيفأمن رسم
 )٢(﴾الَ يسأَم اِإلنسانُ ِمن دعاِء الْخيِر﴿: سرين قدومك، وقوله تعاىل: وقولك

 :وإذا أتبعت امساً الفاعل ارور جاز احلمل على لفظه وحمله، قال لبيد
هاجهاح وور يف الرجهى تتق احاملُع ـِّطَلَباملَظْلُـوم قَّـه٣(ِب ح(  

 :، وكذا املفعول، قال"املُعقِّب"على حمل 
ـَاـةَ اإلفـخمَـافَ اـد كنت داينت ا حسانـق   )٤(الس واللّيـان

 :الشتم بكر خالداً قبيح، قال: ومثال الثالث
  )٥(ي األجلْـيراخرار ـالُ الفـيخ داَءهـِْة أَعـَايـَضعيف النك

فحذف اجلار وتعدى املصدر بنفسه، " يف أعدائه: "وحيتمل أن يكون التقدير
 :وقال

  )٦(كررت ومل أنكُلْ عن الضرب مسمعا لَقَدد عِلمت أوىل املُِغريِة أنـين

 .حلقت بدل كررت، فال استدالل إذن به: فنصب مسمعاً بالضرب، ويروى
، "ومل أعلم شيئاً من املصادر باأللف والالم معمالً يف التنـزيل"وقال الفارسي 
 .)٧(﴾الَ يِحب اُهللا الْجهر ِبالسوِء ِمن الْقَوِل﴿: وهو معلوم، قال تعاىل

 .واملصدر املوصوف ال يعمل لبعده عن الفعل

                                     
 .٢٥٣ص  : ديوانه، انظرلحطيئةلالبيت ) ١(
 .٤٩آية : سورة فصلت )٢(
 .١٢٨ ص: انظر ديوانه) ٣(
 .١٨٧ ص:  ديوانه، انظرالبيتان لرؤبة) ٤(
 .٣/٤٣٩اخلزانة و، ١/٩٩ الكتاب ، انظرالبيت ال يعرف قائله) ٥(
 .٦/٩ وشرح املفصل ،١/٩٩ الكتاب ، انظرب للمرار األسديو البيت منس)٦(
 .١٤٨آية : سورة النساء )٧(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٨٢

 اسم الفاعل

وقال فاعٍل ومكرٍم، : ما كان على وزن فعله املضارع املبين للفاعل حنو
ويكون مع ذلك متعدياً ويعمل عمل مضارعه إذا كان للحال أو لالستقبال : بعضهم

فقط لتجتمع املناسبة اللفظية واملعنوية بينهما، وعن الكوفية إعماله ماضياً بدليل قوله 
ب  نص)١(﴾فَاِلق اِإلصباِح وجعلَ اللَّيلَ سكَنا والشمس والْقَمر حسبانا﴿: تعاىل

، )٢(﴾وكَلْبهم باِسطٌ ِذراعيِه ِبالوِصيِد﴿: املعطوف على الليل جباعٍل، وقوله تعاىل
 .ومها ماضيان" باسط" "بـ"نصب ذراعيه 

: وعن الثاين" جاعل"واجلواب عن األول أنه منصوب بفعٍل مضمٍر يدل عليه 
 .أنه حكاية حاٍل ماضيٍة

ة املبالغة فال يبطل عمله نظراً إىل وقد خيرج اسم الفاعل عن زنة الفعل إلراد
األصل خالفاً لبعض الكوفية، كما أعمل مثنى وجمموعاً، مصححاً ومكسراً، قال 

 :سعد بن ناشٍب
ـَِرزاٍم رشـحوا يب مقَدماً    )٣(ه الْكَتاِئباَـوت خواضاً إليـإىل امل فَيال

وقال القُالَخ: 
   )٤(والَِّج اخلَواِلِف أَعقَالـِس بـولي يها جالَلَهاأَخا الْحرِب لَباساً إل

ويشترط يف إعمال اسم الفاعل أن يكون معتمداً على ما قبله متقوياً بأن يقع 
 .خرباً أو صلةً أو صفةً أو حاالً، أو معتمداً على حرف استفهاٍم أو نفٍي

ضاف إىل هذا ضارب زيٍد، وال ي: ويضاف اسم الفاعل إىل املفعول فيقال
وفيه حبث سأذكره يف . لئال يلزم إضافة الشيء إىل نفسه: الفاعل كاملصدر، قالوا

 .باب اإلضافة إن شاء اهللا تعاىل

                                     
 .٩٦آية : سورة األنعام )١(
 .١٨آية : سورة الكهف )٢(
 .١/٧٢ شرح ديوان احلماسة للمزوقي ، انظرسعد بن ناشب مازن بن عمرو بن متيملالبيت ) ٣(
 .٢٨٠، صالبيت منسوب للقالخ، انظر املفصل) ٤(



 

 

٨٣ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

كان قبيحاً جررت عمراً محالً "هذا ضارب زيٍد اليوم وغداً عمراً : "ولو قلت
الفعل على لفظ زيٍد، أو نصبته محالً على حمله ألن الواو فرع السم الفاعل وهو فرع 

الفعل يعمل مع "ترتيبه فقال  )١(فال يقوى على العمل مع الفصل، وأراد أبو احلسني
 :ضرب عمر اليوم زيداً، ونائبه يعمل مع قُبٍح، قال: الفصل، تقول
   )٢(الـِاً أدِيمها نغــعصِب ويوم اً تراها كَِشبِه أَرديِة اَلْــيوم

 ".بح، ويكاد ميتنع كما صورنا من املسألةونائب مشاهبه يعمل مع زيادة الق

                                     
حممد بن احلسني بن حممد بن احلسني عبد الوارث أبو احلسني الفارسي النحوي ابـن                :هو) ١(

 .١/٥٢١ املقتصد انظر ،أخت أيب علي الفارسي
 .٢٣٣ص :ديوانهانظر ألعشى، لالبيت ) ٢(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٨٤

 اسم املفعول

مكرٍم ومستخرٍج، وأما : هو اجلاري على فعله املضارع املبين للمفعول، حنو
، "أكرم: "كيضرب، فرقاً بني مفعول املزيد حنو" مفعل: "فإمنا مل يقل" مفعول"

م املكان واسم اآللة مفْعٍل مث زيد عليه واو، لئال يلتبس باس"ومفعول ارد فبين على 
مل جيئ إال مكْرماً يف مجع مكرمٍة، ويعمل عمل " مفعالً"يف التصغري والتكسري، وألن 

مضارعه حنو زيد مكرم أبوه ومستخرج متاعه، مفرداً ومثنى وجمموعاً، وتشترط يف 
 .إعماله شرائط إعمال اسم الفاعل، وكذا يف الصفة املشبهة



 

 

٨٥ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 الصفة املشبهة باسم الفاعل

وتعمل مبشاهبة " صعٍب"و" حسٍن"هي املشتقة الغري اجلارية على املضارع حنو 
حسن، حسنةٌ، حسنان، حسنون، : اجلاري ، ألا تذكر وتؤنث، وتثىن وجتمع تقول

: زيد حسن وجهه، كقولك: ضارب، ضاربة، ضاربان، ضاربون، تقول: كقولك
هو حاسن اآلن أو غداً : ريد التجدد قيلقائم أبوه، وهي تدل على صفٍة ثانيٍة، وإن أ

 .)١(﴾وضاِئق ِبِه صدرك﴿: قال تعاىل
وتنحط درجتها عن اسم الفاعل بأا ال تعمل ومعناها االستقبال، أما إذا كان 

هو كرمي أبوه، مع أن كرم األب موجود يف املاضي إمنا : ماضياً فهو أبعد، وقولك
مله، فإن الوجود احلايل ال ينايف الوجود الغابر يسوغ إذا حتقق يف احلال فهو شرط ع

 .كما ال ينايف االستقبايل اعترب باحلال الدائمة
وتضاف الصفة إىل فاعلها، وكذلك اسم الفاعل واملفعول إذا كانا مثلها يف 

 .هو حسن الوجه، وضامر البطن، ومؤدب اخلُداِم: الثبات، تقول
" الوجه"سبعةً، يف اثنني منها وجوهاً " حسن وجهه: "واعلم أن يف مسألة

ويف اثنني مضاف إليه، ويف واحٍد مضاف ومضاف إليه، ويف اثنني ال مضاف وال مضاف، 
 .مضاف إليه

على " وجٍه"جاءين رجلٌ حسن وجهه، وحسن وجهه برفع : مثال األولني
 .الفاعل ونصبه على مشاهبة املفعول أو التمييز عند بعضهم

حسن الوجه، وحسن وجٍه، على أن يكون فاعلهما ضمري : مثال الثانيني
املوصوف، المتناع خلُوِّ الصفة عن الراجع فيكون احلسن شائعاً يف كل املوصوف، 
مث باإلضافة إىل الوجه يتخصص به، فالوجه فاعل معىن ال لفظاً، ويف الوجه األول 

الصفة إذا جرت على فاعل لفظاً ومعىن ولو كان الفاعل الوجه هاهنا ملا أُنثت 
حسنة وجهها ألن الفاعل : امرأة حسنة الوجه، كما مل يقولوا: املؤنث، ومل يقولوا
 :الوجه فاعل وتكلفوا عذرين لترك الضمري: مذكر، قال الكوفيون

 :إقامة األلف والالم مقامه كقوله: أحدمها
                                     

 .١٢آية : سورة هود )١(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٨٦

   )١(زالُ املُقَنعين عنه الغـومل يلِْه ِلحاِفي ِلحاف الضيِف والبيت بيته
حسن الوجه، فحذف الضمري قياساً على حذفه من الصلة : أن التقدير: والثاين
بعثه، ومها ضعيفان، أما األول : ، أي)٢(﴾أَهذَا الَِّذي بعثَ اُهللا رسوالً﴿: كقوله تعاىل

 فألن اتصال الصلة باملوصول آكد من اتصال الصفة: فلقلة االستعمال، وأما الثاين
باملوصوف؛ ألن املوصول ال يستقل بدون الصلة، فهذا االحتاد يعين عن ذكر الرابط، 

صفة " مفَتحةً: " قالوا)٣(﴾جناِت عدٍن مفَتحةً لَّهم األبواب﴿: احتجوا بقوله تعاىل
جلناٍت، وارتفع هبا األبواب، فإن األبواب هي املفتحة، ومل يرجع ذكر إىل املوصوف 

 . أحد العذرينفتعني
إن يف املفتحة ضمرياً جلناٍت وارتفاع األبواب بدالً عنه، وال عجب يف : واجلواب

: إسـناد التفتيح إىل اجلنات ظاهراً، وإن كان لألبواب حقيقة، فـإنه قد ورد يف التنـزيل
 !يل؟ وكيف وبدل البعض من الكل من هذا القب)٤(﴾وفُِتحِت السماُء فَكَانت أَبوابا﴿

حسن وجهه والقول بصحة هذا الوجه مما انفرد به سيبويه : مثال الثالث
 :واستدل بقول الشماخ

ـِن ِدمنتين عرس الركْب فيهمــا      أَم
 أقـام على ربعيهمـا جـارتـا صفاً

)٥(حبقل الرخامي قَـد عفَـا طَلَالَهما     

مصطَالَهـا متنـوا األعايل جتيـاكُم 
حجة اجلمهور أن حسناً إذا أضيف إىل الوجه املضاف إىل ضمري احلسن فقد 

 .أضيف الشيء إىل نفسه بواسطٍة، وجواهبم أن الضمري للموصوف ال للصفة
، ومشاهبة  ، وحسن الوجه على التمييز يف األول حسن وجهاً:  مثال الرابعني
 .املفعول يف الثاين

                                     
 :ورواية البيت يف ديوانه ،٥١ ص: ديوانه، انظرالبيت ملسكني الدارمي) ١(

لُهحطعامي طعام الضيف والرحل ر ـعقَنومل يلهـين عنـه غـزالٌ م 
 

 .٤١آية : سورة الفرقان )٢(
 .٥٠آية : سورة ص )٣(
 .١٩آية : سورة النبأ )٤(
 .٣٠٧ ص: انظر ديوانه) ٥(



 

 

٨٧ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 اسم التفضيل
ندنا إال يف ضرورة الشِّعِر؛ ألنه وإن كان جارياً على ال يعمل يف الظاهر ع

 :الفعل لفظاً، مل جير عليه معىن، واملفعول يف قوله
 )١(وأَضرب ِمنا بالسيوف القَواِنسا

ويعمل يف املضمر والظاهر الذي يف " أضرب"منصوب بفعٍل مضمٍر دل عليه 
ضمري " أحسن"رٍو ففاعل رأيت رجالً أحسن من عم: معىن املضمر، فاألول كقولك

: ما رأيت رجالً أحسن يف عينه الكحل منه يف عني زيٍد، أي: الرجل والثاين كقولك
الكحل يف هذا احملل أحسن من نفسه يف احملال اُألخر، فاتحد الفاضل واملفضول ذاتاً 
وتغايرا اعتباراً، وإمنا جاز ارتفاع الكحل بأحسن؛ ألن احلُسن املنسوب إىل الكحل 

 عني املوصوف يف احلقيقة منسوب إىل املوصوف، فكأنك أعملته يف ضمري يف
مررت برجٍل أحسن منه أبوه، فترفع األب بأحسن، : املوصوف خبالف أن تقول

 .)٢())ما من أياٍم أحب إىل اهللا فيها الصوم منه يف عشر ذي احلجة((: ومثله احلديث

                                     
 :صدرهعجز بيت للعباس بن مرداس و )١(

 أكر وأمحـى للحقيقـة منهـم
 .٨٧انظر األصمعيات، ص

 . مع اختالف يف اللفظ، عن ابن عمر عن النيب ٢/١٣١ديث رواه اإلمام أمحد احل) ٢(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٨٨

 أمساء األفعال
منها أمساء األوامر، ومنها أمساء األخبار، إمنا جيء هبا روماً لالختصار، ف

واألول أغلب؛ ألن قرينة احلال ملا سوغت يف فعل األمر احلاضر كثرة اإلضمار 
رأس الغدار، فتحسينها االكتفاء باسم الفعل : كقولك ملن أشال سوطاً أو شهر سيفاً

: ول كقولكأحرى؛ ألن فيه ضرباً من اإلظهار، وهي تنقسم إىل متعدٍّ، والزٍم، فاأل
: أحضره، وهات الشيء، أي: أمهله، وهلُمه، أي: رويد زيداً، وتيد عمراً أي

أعطنيه، وحيهل الثريد، أي ِإيته، وعليك زيداً أي إلزمه، وعلي عمراً أي أولنيه، 
 :ودونك أي خذ أنشد أبو زيٍد

 )١(ونك فَاصطَلوأوقدت ناري فَادنُ د أَعياش قد ذَاق القيونُ مراريت

 .وآمني أي استجب
صه، أي اسكت، ومه أي أُكْفُف، وِإيه أي حدث، ونزال أي : والثاين كقولك

 .أتنحى: تنح، فقال: إلَّي، فكأنه قيل له: إليك فقال: انزل، وإليك أي تنح، وقيل ألعرايب
،  هات ذلك، وهي افترقا:  شتان زيد وعمر أي:  وأما أمساء األخبار فكقولك

 :بعد، قال: أي
  )٢(لٌّ ِبالْعِقيق نواصلهـِوهيهات خ لهـفَهيهات هيهات العِقيق وأه

 :أربعة أوجٍه" رويد"ويف  -
 .أن يكون امساً للفعل وهو مبين يف هذا الوجه فقط

 .ساروا سرياً رويداً: وأن يقع صفةً كقولك
 .جاؤوا رويداً: وحاالً كقولك

 .رويد بكر: دراً مبعىن إرواٍد، مضافاً كقولكومص

                                     
 .٤٥٨ ص:  ديوانه، انظرريرجلالبيت ) ١(
 .٤٧٩ ص:  ديوانه، انظرريرجلالبيت ) ٢(
الطلحات، انظر  أمايل     لعجوز بالبادية بعثت هبما مع ركب قاصدين طلحة       ان  بونسمالبيتان  ) ٣(

 .٧٤، صابن دريد



 

 

٨٩ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

دعه، وبلْه زيٍد، جتعله مبعىن الترك فتضيفه إىل املفعول، : بلْه زيداً، أي: وتقول
وحياً لـه يف أنه مصدر ال يستعمل فعله، ولكونه مصدراً جاء فيه : وهو كقوهلم

يابة خالفاً للكوفيني، ومعموهلا ال يتقدم عليها لضعف عملها بالن. القلب حنو هبل زيٍد
 :وقول الشاعر. )١(﴾ِكتاب اِهللا علَيكُم﴿: احتجوا بقوله تعاىل

 اـي رأيت الناس يحمدونكَنـإ ِوي دونكاـح دلْـا أيها املائـي
 :منصوب بفعٍل مضمٍر دل عليه قوله" كتاباً"واجلواب عن اآلية أن 

﴿كُملَيع تمركتاب اهللا، كما انتصب املصدر بفعٍل كتب عليكم :  أي)٢(﴾ح
 :مضمٍر لداللة الكالم عليه يف قوله

   )٣(منه وحرف الساق طَي املَحمِل ا إن يمس األرض إال جانبـم
مرفوع باالبتداء وما بعده خربه، كأنه نبهه على " دلوي"وعن البيت أن 

 .خذ دلوي: ضمٍر أيحصول دلوه عنده نفياً لغفْلته، وجيوز نصبه بفعٍل م
هذه الكلمات خارجة عن األقسام الثابتة فإا ليست أمساًء ألا : فإن قلت

تدل على معىن وزمانه ويستقل كالماً بانفرادها كأمساء األوامر وليست بأفعاٍل 
صٍه ومٍه، والنجاَءك، وليست حبروٍف : لدخول التنوين والالم عليها يف قولك

ا غري أمساٍء، أما داللتها على املعىن وزمانه، فعنه جوابانبالدليلني منعت كو: 
أا تدل على لفظ وذلك اللفظ يدل على املعىن والزمان، واملنفي عن : أحدمها

 .األمساء داللتها على املعىن والزمان من غري واسطٍة
 .أن االسم ال يدل على الزمان من حيث الصيغة وهذه كذلك: والثاين

كالماً فممنوع، وذلك ألا تدل على األفعال فحسب، ولكن وأما استقالهلا 
مفرد لفظاً، مركب " اسكت"الفعل ملا مل خيل عن الفاعل انعقد الكالم فكما أن 

تقديراً، فكذلك هذه مث الدليل على امسيتها انطباق حد االسم عليها وحلاق التنوين 
 .نك زيداًدو: والالم ببعضها وانعقاد الكالم منها ومن اسٍم يف قولك

                                     
 .٢٤آية : نساءسورة ال )١(
 .٢٣آية : سورة النساء )٢(
 .٣/١٠٧٤شرح أشعار اهلذليني انظر  ، كبري اهلذيليبألالبيت ) ٣(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٩٠

 امسا الزمان واملكان
ما بين منهما من جمرد الثالثي فإن كان عني مضارعه مفتوحا أو مضموماً فهو 

املنسك : ، بفتح العني، كاملذهب واملصدر إال أحد عشر امساً وهي"مفْعٍل"على 
رق واملغرب، واملفرق واملسقط، واملسكن، واملرفق، شوازر واملنبت، واملطلع وامل

 .سجدوامل
بالكسر كالس، إال ما كان منه معتل الفاء " مفعل"وإن كان مكسوراً فـ 

أو الالم فإما من األول مكسور العني كاملوهب، ومن الثاين مفتوحها كاملأيت، وعن 
 .مأوي اإلبل: الفراء

ومن متشعبة الثالثي وسائر الرباعي فعلى وزن مفعوهلا كاملدخل واملدحرج 
 :مبعىن الزمان واملكان املضافني إىل املصدر، وأما قول النابغةوال يعمالن ألما 
  )١(ه الصوانعـم نمقَتـعليها قَِضي رامسات ذُيولَهاـر الـَكأن مج

 :فهو مصدر ميمي، ومثله قول ذي الرمة" موضع جمر الرامسات"فتقديره 
  )٢(ايل مصلَخّماً أمريهاـغاً يـقيام فَظَلَّت ِبملْقَى واحٍف جرع اِملعى

 .وقد يعمالن وليس مبشهوٍر

                                     
 .٤٣ ، صديوانهنظر ا) ١(
 .٣١٠ ، صديوانهنظر ا) ٢(



 

 

٩١ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 اسم اآللَِة
مفعل، " يف إيصال فعل الفاعل إىل املنفعل، وجتيء على وهي ما كان واسطةً

 واملقراض، وما جاء منها مضموم العني )١(كاملقبض، واِملكْسحة" ومفعلٍة، ومفعاٍل
ا هبا مذهب الفعل، ولكنها جعلت أمساء مل يذهبو: كاملسعط واملنخل فقد قال سيبويه

 .هلذه األوعية، وال تعمل أصالً ألا مبعىن الوعاء املضاف إىل املصدر

                                     
 .املكنسة: املكسحة) ١(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٩٢

 باب املنصوبات
 .وهي إما مفعول وهو األصل، أو مشبه به، ولنبدأ باملفاعيل

 املفعول املطلق

فعله وهو املصدر سمِّي باملفعول املطلق؛ ألنه غري مقيٍد حبرٍف، وألنه الذي 
الفاعل، فهو مفعوله مطلقاً خبالف أخواته يف الوصفني، وباملصدر لصدور الفعل عنه 
وباحلدث واحلدثان لعدم ثباته، خبالف األعيان، وبالفعل؛ ألنه فعل الفاعل، وباسم 

 :املعىن؛ لداللته على املعىن دون الذات، ولـه تقسيمات
ئدته توكيد الفعل، وال ضربت ضرباً، وفا: أنه قد يكون مبهما كقولك: األول

: يثىن وال جيمع إذ ذاك حلصول الفائدة باإلفراد، إال إذا اختلفت أصنافه كقوله تعاىل
 وقد يكون موقتاً إما عددا كضربت ضربةً وضربتني )١(﴾وتظُنونَ ِباِهللا الظُّنونا﴿

نوعاً وثالث ضرباٍت، فإن الثالث هاهنا يف معىن املصدر، وإن مل يكنه لفظاً، وإما 
 .كقولك ضربت ضرباً شديداً

سرت السري املعتاد، : قد يكون معرفاً إما بالالم أو باإلضافة كقولك: الثاين
سرياً مثل سري زيد، فإنك ال حتدث فعل غريك بل مثله، وقد يكون : وسري زيٍد، أي
 .مشيت مشياً: نكرة كقولك
 . لعدد املراتقد يكون للتأكيد، وقد يكون لبيان النوع، وقد يكون: الثالث
املنصوب على املصدرية قد يكون مصدراً للفعل كما ذكر وقد ال : الرابع

يكون، ولكنه يف معناه، وهو إما أن يكون مصدراً أو ال يكون، واملصدر منه ما 
، ومنه ما ال يالقيه )٢(﴾وتبتلْ ِإلَيِه تبِتيالً﴿: يالقي الفعل يف االشتقاق كقوله تعاىل

رجع القهقرى، أو : إما أن يكون نوعه كقوله وغري املصدر ،"سنه منعاًحب: "كقوله
 .ضربته ضرباً بالسوط: ضربته سوطاً  أي: آلته كقولك

                                     
 .١٠آية : سورة األحزاب )١(
 .٨آية : سورة املزمل )٢(



 

 

٩٣ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

منصوب  منها ما هو منصوب بفعل مظهرٍٍِِ وقد مر، ومنها ما هو: اخلامس
منصوب بفعل جائز اإلضمار، وبفعل واجب : بفعل مضمر وذلك ثالثة أصناف

وثالثتها قد تكون دعاء وقد ال تكون، مثال األول   بفعل ال من لفظه،اإلضمار،و
وجيوز فيه الرفع " مواعيد عرقوب"يف عداته  )١(مقدم، وللمقرمطخري : قولك للقادم

 ".مواعيدك"و" قدومك"بإضمار
وإمنا وجب إضمار  ، وشكراً ومحداً وجدعاً وخيبهاً ورعياًسقي: مثال الثاين

، وخيبة  سقي لك:  ، وقد يرفع أي ألذهان بكثرة االستعمالأفعاهلا لتقررها يف ا
 .ه، وكذا البواقيـل

 لقيام ه بعد سري، وجب إضمارتسري سرياً: ، أي سرياًما أنت إال سرياً: ومنه
ما أنت إال سري الربيد وإال شرب اإلبل، ومنه : أحد املصدرين مقامه، ويقرب منه

وت ه صـمررت به فإذا ل: " ومنه قوهلم)٢(﴾ِإما ِفداًءفَِإما منا بعد و﴿ :ه تعايلـقول
احلماص تجلملٍة أفادت معين :  إما لنفسه أيومن هذا الصنف ما يكون توكيداً" ٍرو

وترى الِْجبالَ تحسبها جاِمدةً وِهي تمر مر السحاِب ﴿ :هذا املصدر كقوله تعايل
هذا عبد اهللا حقا، ومنه ما :  مل تفد معناه كقولكٍةجلمل: ريه، أي، أو لغ)٣(﴾صنع اِهللا

ال يرفع وال جير : لبيك وسعديك، ومنه ما ال يتصرف أي: يكون مثىن كقولك
 .  سبحان اهللا وعمرك اهللا: كقوهلم

، وويله وويبه أي فضح ، وتعس هبراً أي أننت دفراً وهبراًدفراً: مثال الثالث
صدر جمراه ونصب باملضمر فمنها املوقد أجري غري فضيحته أو عذاب عذابه، 

، ومنها صفاة  وجندلت جندالًأي تربت ترباً"  تربا وجندالً: "جواهر كقوهلم
 ". لك أي هنؤ لك هناءةًهنيئاً: كقوهلم

عبد اهللا أظنه منطلق : قد يكون مظهراً وقد مر، ومضمراً كقولك: السادس
فعوالً به لكان الفعل ملغى ومعمالً، هذا أي أظن ظين منطلق، فإن الضمري لو كان م

 .خلف، ومجيع األفعال تعمل يف أنواع املصدر القتضائه إياها
                                     

 .داتهالذى يعد كثريا وخيلف يف ع: املقرمط) ١(
 .٤آية : سورة حممد )٢(
 .٨٨آية : سورة النمل )٣(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٩٤

 باب املفعول به
الذي : وهو الذي وقع عليه فعل الفاعل، وهو الفارق بني الفعل املتعدي أي

ثة يوجده الفاعل يف غريه، وبني الالزم الذي ال يوجده الفاعل يف غريه، واملتعدي ثال
 :أقساٍم

 .متعدٍّ إىل مفعوٍل واحِد، وإىل مفعولني، وإىل ثالثٍة
فعل : قرأت الكتاب، وهو قد يكون عالجاً، أي: كقولك: القسم األول

كسرت، وفهمت، ويدخل يف : اجلوارح، وغري عالٍج أي فعل القلب، كقولك
أن مسعت رأيته ومشمته وذقته وملسته ومسعته، إال : األول أفعال احلواس اخلمس حنو

مسعت زيداً يقول : قد يتعدى إىل مفعولني ثانيهما جيب أن يكون مسموعاً، كقولك
كذا، وال تقول مسعت زيداً يشرب، وإن قصرته على مفعوٍل واحٍد فاملسموع ، أما 

هل يسمعون دعاءكم كما : ، فتقديره)١(﴾هلْ يسمعونكُم ِإذْ تدعونَ﴿: قوله تعاىل
 .)٢(﴾ِإن تدعوهم الَ يسمعوا دعاَءكُم﴿:  تعاىلجاء مصرحاً يف قوله

: وإذا تعدى الفعل حبرٍف فلك أن حتذف احلرف وتعدِّي الفعل بنفسه كقوهلم
أن مصدره دخول، فإن " دخلت"دخلت البيت، وأصله إىل البيت، يدل على لزوم 

والَ ﴿: قال تعاىل، "غرت"ونظريه " خرجت"للمصادر الالزمة، وإن نقيضه " فُعوالً"
 :وقال الشاعر" علَى"، فحذف )٣(﴾تعِزموا عقْدةَ النكَاِح

 )٤(ه األناِصيلُـن وعزتـى ـأسم أنه واضح األقْراب يف لقٍَحـك

قرأت : "عزت عليه، وقد يزاد حرف اجلر على مفعول املتعدي كقوهلم: أي
ويعلَمونَ ﴿:  ويف أخرى)٥(﴾م يعلَم ِبأَنَّ اَهللا يرىأَلَ﴿: بالسورة، وألقى بيده قال تعاىل

                                     
 .٧٢آية : سورة الشعراء )١(
 .١٤آية : سورة فاطر )٢(
 .٢٣٥آية : سورة البقرة )٣(
 .٥٨ ص:  ديوانه، انظرألخطللالبيت ) ٤(
 .١٤سورة العلق آية  )٥(



 

 

٩٥ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

قالْح و١(﴾أَنَّ اَهللا ه(. 
وينتصب بعامٍل مضمٍر جائز اإلضمار وواجبه، فمن األول قولك ملن قطع 

أبصروا وملن : اهلالل واهللا، أي: هات، وعند تكبري املستهلني: حديثك أي: حديثه
مل أر رجالً : كاليوم رجالً أي: تقصد، وقوهلم: أيمكة ورب الكعبة، : يريد مكة

مثل رجٍل أراه اليوم، فقدم الصفة على املفعول وحذف املضاف إليه اعتماداً على 
صفته مث حذف الفعل اعتماداً على الظرف وأدخل الكاف عليه وهو منصوب على 

احلال لكونه صفةً مقدمةً قال أوس: 
تقـح طْلُـليكا اـال هلـى إذا الكالبـوم م٢(اـوبـاً وال طَلَب(  

امجع : أي: ما تعنون؟ قالوا: فإذ سِئلُوا" اللهم ضبعاً وذئباً : "ويقول العرب
 .فيها، واختلفوا يف أنه دعاء للغنم أو عليها

اتق نفسك : إياك واألسد، أي: املنصوب على التحذير يف قوهلم: ومن الثاين
كك، ولزوم اإلضمار لتعلق القلب بالتنبيه على أن تتعرض لألسد واألسد أن يهل

:  أي)٣(﴾انتهوا خيرا لَّكُم﴿: النفس واألسد، فإن التحذير الزم إذن، ومنه قوله تعاىل
األسد األسد، لقيام أحد : وأتوا خرياً، فإن النهي عن الشيء أمر بضده، ومنه قوهلم

ضى، ومنه املنادى وسيأيت إن ومنه املنصوب بشريطة التفسري وقد م. االمسني مقامه
 .شاء اهللا تعاىل

 :وحذف املفعول به كثري وهو على نوعني
  فحذف الراجع إىل )٤(﴾وما عِملَته أَيِديِهم﴿ :ما يراد تقديراً كقوله تعاىل -
 .املوصول

وأَصِلح ِلي ِفي ﴿: وما ال يراد، فكأنه من جنس األفعال الالزمة كقولـه تعاىل

                                     
 .٢٥آية : سورة النور )١(
 .٣ ص: البيت ألوس بن حجر، انظر ديوانه) ٢(
 .١٧١آية : سورة النساء )٣(
 .٣٥آية : سورة يس )٤(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٩٦

 : وقول ذي الرُّمة)١(﴾يذُريِت
 )٢(إىل الصيف جيرح يف عراقيبها نصلي وإن تعتذر باملَحل من ذي ضروعها

أفعال القلوب، وقد مر، وأفعال العالج املتعدية باهلمزة عن : القسم الثاين منه
 :أعطيت زيداً درمهاً، قال: الواحد إىل اثنني كقولك

  )٣(اً من بارٍق تِشِمـمهما تِصب أُفْق صاديةٌد أُوبيت كُلَّ ماٍء فهي ـق
واختار موسى ﴿: وكذا ما عدِّي باجلار مث حذف ونصب املفعول كقوله تعاىل

، إذا جعل )٥(﴾افْعلْ ما تؤمر﴿:  أي من قومه، وكقوله تعاىل)٤(﴾قَومه سبِعني رجالً
ه مث حذف الراجع إىل املوصول، وإن موصولةً، فإن األصل تؤمر به، مث تؤمر" ما"

 :جعلت مصدريةً كقوله
  )٦(ان ذهابهن لَـه ذهـابـاـوك ا ذهب الليايلـرء مـيسر امل

 .أفعل أمرك، فال احتجاج: فهو على تأويل مصدٍر مضاٍف إىل املفعول أي
 :وهو على ثالثة أضرٍب: القسم الثالث

ة، وهو أعلمت وأريت، واألخفش جييز منقول عن املتعدي إىل مفعولني باهلمز
، وأزعمت، وأخلت وأحسبت، واملازين يأباه، وجيب أن يكون الثاين "أظننت"

أعلم اهللا زيداً "فال جيوز " علمت" القسم شيئاً واحداً، فإما مفعوال والثالث يف هذا
أعلم : ده، وتقول، إال إذا كانا امسني ملُسمى واحٍد أو أردت أنه يسدُّ مس"عمراً خالداً

استوىف " أعلم"بفعٍل مضمر؛ ألن " العلم"اهللا زيداً هذا قائماً العلم اليقني إعالماً، فنصب 
 .مصدره فال ينصب آخر

 :إلفادة معناه وهو مخسة" أعلَمت"ومتعدٍّ إىل واحٍد جرى جمرى 
                                     

 .١٥آية : سورة األحقاف )١(
 .١/١٥٦ :انظر ديوانه) ٢(
 .٣/١٢٨ شرح أشعار اهلذليني ، انظرساعدة بن جؤية اهلذيللالبيت ) ٣(
 .١٥٥آية : سورة األعراف )٤(
 .١٠٢آية : سورة الصافات )٥(
 .١/٩٧البيت ال يعرف قائله، انظر شرح املفصل ) ٦(



 

 

٩٧ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

ثْتدحو ،تربخو ،تربوأَخ ،أْتبنو ،أْتبأَن. 
أعطيت عبد اهللا : عدٍّ إىل مفعولني وظرٍف جِعل مفعوالً به جمازاً كقوهلمومت

 .أنه ظرف، واهللا أعلم: ثوباً اليوم، وعن السريايف



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٩٨

 باب املفعول فيه
الذي مل يتعني حده حنو : وهو ظرفا الزمان واملكان، وينقسمان إىل مبهٍم، أي
 :الكثري، فمن األول قولهاحلني واجلهات الست، واحلني يقع على الزمان القليل و

  )١(يطلِّقُـه حينـاً وحينـاً يراجع اذرها الراقُونَ من سوء ِسمهاـتن
الذي تعني حدُّه كالليلة : ونقل أنه يطلق على أربعني سنةً، وإىل موقَّتٍ، أي

والدار، وإىل معرفٍة كالوقت واملسجد وإىل نكرٍة كوقٍت ومسجٍد، وإىل مستعمٍل 
بل قد ينصب من غري " يف"الذي مل تلزمه الظرفية، وهي تضمن معىن : وظرفاً أيامساً 

 :إن يومك يوم خري كل يوٍم، قال: ظرفية ويرفع وجير كقولك
أنه سبحِن تيجل فغدت كال الفَروافَـَماـى املَخهامأَما ولْفُه٢(ِة خ(  

 :وكذا اليمني يف بعض الوجوه يف قوله
  )٣(أس جمراها اليِميناـان الكـوك لكَأْس عنا أُم عمرٍوصددت ا

فإنه حيتمل أن يكون الكأس امساً وجمراها مصدراً مبتدأ، واليمني ظرفاً خربه، 
كان : وأن يكون ارى مصدراً بدالً واليمني مضافاً إليه أُعرب بإعراب املضاف، أي

ف بل تنصبها باخلربية وجتعلها نفس جري الكأس جري اليمني، وأن ال تقدر املضا
 :اجلري جمازاً كقوله

تكَرى إذا ادتح ما غَفَلَت عترت ـاربـَالٌ وِإد  )٤(فـإنما هـي ِإقْب
كان جرى الكأس : ، أي"كان"وأن تنصبها على الظرفية وجتعلها خرباً لـ 

كان : باً لكوا خرب كان، أيواقعاً يف اليمني، وأن يكون ارى مكاناً واليمني منصو
 .موضع جري الكأس اليمني

سرنا ذات يوٍم، وسحر وعشية إذا : ظرفاً ال غري، كقوهلم" مستعملٌ"وإىل 
                                     

 .٤٧ ص: ديوانهانظر لنابغة الذبياين، لالبيت ) ١(
 .١٧٣ ص:  ديوانه، انظرلبيدلالبيت ) ٢(
 .١٧٣ ص:  ديوانه، انظرلبيدلالبيت ) ٣(
 .٤٨: البيت للخنساء، انظر ديواا )٤(



 

 

٩٩ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

أردت سحر وعشية يومك، ومنه عند وسوى، وصفة األحيان ختتار أن تلزم الظرفية 
أضمرت الفاعل، وإن زماناً طويالً، ألنك لو رفعت : سري عليه طويالً أي: كقوهلم

نصبت حذفت املفعول، والثاين أوىل، ألن حذف الفضلة أوىل من إضمار العمدة، 
كان ذلك صالة العصر وخفوق : ازاً فيقالوقد ينصب املصدر على الظرفية جم

، وقد خيلع الظرف عن الظرفية ويكسى )١(﴾وِإدبار النجوِم﴿: النجم، قال اهللا تعاىل
 :ذلك يف موضعنيمعىن املفعول به و
وحق الضمري الظرف  أن يكون معه " يف"أن يضمر ومل يؤت فيه بـ : أحدمها

، فإن اإلضمار يردُّ األشياء إىل أصوهلا، وهلذا مل يدخل على الضمري املقسم به إال "يف"
الذي سرته يوم اجلمعة : وقيل" يف"الباء، وستجد هلذا فضل بياٍن، فإذا مل يؤت بـ 

 : به كقولهفقد جعل مفعوالً
ندهٍم شويامراًـوعماً ولَيس اِفلُه اهواِل نهِن الن٢(قليٍل سوى الطَّع(  

 :وقولـه
حي أَجورقيلـيـتأن ت رـْيب بـارٍد ظلي د   )٣(ـلـغـداً جبن

فصار تقيليه، " يف"تروحي فأت مكاناً أجدر أن تقيلي فيه، مث حذف : أي
 .مث حذف الضمريفجعل مفعوالً به 
 .)٤(﴾بلْ مكْر اللَّيِل والنهاِر﴿: إذا أضيف إليه كقوله تعاىل: وثانيهما
 :وكقولـه

 )٥(اِرق اللَّيلة أهل الدارـَيـا س
 :وكقولـه

 )٦(طَباِخ ساعات الكَرى زاد الكَِسلْ رب ابن عم لسلَيمى مشمِعلّ
                                     

 .٤٩آية : سورة الطور )١(
 .٢/٤٦ شرح املفصل ، انظر بين عامرسوب لرجل منالبيت من) ٢(
 .٦٤٩ ص:  املقتصد، انظرحة بن اجلالححيألالبيتان ) ٣(
 .٣٣آية : سورة سبأ )٤(
 .٢/٤٥شرح املفصل انظر  البيت ال يعرف قائله، )٥(
 .٣٥٣ ديوان الشماخ، ص اخ، انظرالبيت للشم) ٦(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٠٠

؛ "من"افة كلفظها، ويشمل مبعىن الالم ومعىن مانع عن اإلض" يف"فإن معىن 
: فإن اإلضافة متحققة معهما، وقد ينتصب بعامٍل مضمٍر كقولك يف جواب من يقول

: تقول: يوم اجلمعة، ويضمر عامله على شريطة التفسري كاملفعول به: مىت سرت؟
 اليوم سرت فيه، والفعل الواقع يف الظرف قد يستوعب مجيع أجزائه، فمن الزمان

: صمت اليوم، ومن املكان سرت فرسخاً، وقد يقع يف بعض أجزائه كقولك: قولك
ال يكون إال " كم"فما يصلح أن يقال يف جواب . قدمت اليوم، وجلست عندك

كم سرت؟، : مستغرقاً؛ ألنه يبني األعداد املتصفة بالظرفية كقولك يف جواب القائل
 ال يضاد التعديد، والذي يصلح يف ثالثني يوماً، فإن عرفته فال بأس؛ ألن التعريف

مىت جئت؟ : فال يكون إال موقتاً؛ ألن الغرض تعيني الزمان، يقال لك" مىت"جواب 
 .يوم اجلمعة: فتقول

 .من حيث إا معدودة وموقتة" مىت"و " كم"والفصول األربعة صاحلة جلواب 
ن املبهم واعلم أن مجيع األفعال ينصب مبهم الزمان ومؤقتة وينصب من املكا

دخلت يف املسجد، وذلك : فقط، فأما مؤقته فيعمل فيه بواسطة احلرف، كقولك
ألن اقتضاء الفعل للزمان أقوى من اقتضائه للمكان، ألن داللته على الزمان لفظية 

 .نشأت من الصيغة
كما أن داللته على املصدر لفظية، فكما أن الفعل ينصب مجيع أقسام املصدر 

 .سام الزمانفكذلك ينصب مجيع أق
لو أعمل يف مؤقت املكان لظهر الفرق : وعلى املكان معنوية التزامية، فإن قلت

 .أيضاً
: الفعل يقتضي مكاناً غري معٍني فلهذا عمل يف املبهم دون املؤقت، قالوا: قلت

إمنا ال ينصب الفعل الالزم حمدود املكان؛ ألا شاهبت األشخاص بالتحديد والتعني، 
مل يف األشخاص النصب بل يتعدى بواسطة حرٍف فكذا املكان فكما أنه ال يع

: احملدد، وقد حيذف حرف اجلر عن حنو هذه األمكنة اتساعاً فينصبها الفعل كقوله
 :وكقولـه" أن تقيليه"



 

 

١٠١ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

  )١(ه كما عسلَ الطَِّريق الثَّعلَبـفي ز الكَف يعِسلُ متنهـُدنٌ يهـلَ
 .يف الطريق: أي
 :وقال

  )٢(ةَ ضرغَِدـَل الَبـن اخلَيـوُألقِْبل اً وعـوارضاًـم قَنـوَألبِغينكُ

يعين " خطَّاِن جنابِتي أنفها: "أي بقناً، وبعوارض، ويقرب من هذا قوهلم
 :اخلَطَّني املُكْتنفني أنف الظبية، وكذا زيد مين معقد اإلزار أي قريب ِمنِّي، قال

 )٣(ثُ نعكى اُألزرةد كان ِمّني حيـق
 :قربه منِّي كَقُرِبها ِمّني، قال: اإلزار هاهنا كناية عن املرأة، أي: قال أبو عمر
  )٤( ثقٍة ِإزاريـيدى لك من أَخـِف ا حفٍْص رسوالًـَغ أبـأال أبل

بعيد، وإجراء مثل هذه األمساء املخصوصة جمرى : وهو مين مناط الثُّريا أي
 . يقتصر فيه على السماعالظرف

 

                                     
 .ساعدة بن جؤية اهلذيللالبيت ) ١(
 .١/٨٢، والكتاب ٥٥ ، صديوانهانظر  ،عامر بن الطفيللالبيت ) ٢(
 .٤/١٨ اللسان ، انظر بن بكر الربعيصنيحل البيت )٣(
 .٤/١٧ : اللسان، انظر املنهال األشجعييبألالبيت ) ٤(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٠٢

 باب املفعول له
جئتك إكراماً، ولذلك صلح يف : وهو غرض اإلقدام على الفعل كقولك

حذر املوت، ومسوه جبناً : قعد فالن عن احلرب جبناً، أي: ؟ وقوهلم"ِلمه: "جواب
 .تقبيحاً لفعله

س علَّةً فاعليةً لي: فراراً من اإلشكال، فيقال لـه" ِعلُّة اإلقدام: "ومساه العالمة
وال صوريةً وال ماديةً، فتعني كونه علَّةً غائَّيةً، وهو املسمى بالغرض، والنتصابه 

 :ثالث شرائط
: أن يكون مصدراً، وفعالً لفاعل الفعل املُعلَّل، ومقارناً لـه يف الوجود، أي -

 .أما األول فألن األغراض منحصرة يف املعاين. ال يكون متقدماً عليه
 .فألن غرض الفاعل واقع من الفاعل ال حمالة:  الثاينوأما

فألن املراد من إيقاع الفعل حتصيل ذلك الغرض فيستحيل تقدمه : وأما الثالث
الفعل إمنا ينصب املفعول لـه إذا كان مشتمالً : "على الفعل، قال الشيخ عبد القاهر

 كونه قسماً من عليه كاشتمال الضرب على التأديب ليكون لـه داللة عليه، يريد
مصدر الفعل فعلى هذا يكون مصدراً؛ ألن قسم املصدر مصدر، وفعالً لفاعل الفعل، 

 .ألنه من مجلة ما صدر منه
جئتك : وجوبه ظاهر، وإذا فقد شيء منها فالالم كقولك: والشرط الثالث

وملخاصميت زيداً أمس، وقد يكون نكرةً ومعرفةً خالفاً . للذهب، وإلكرامك الزائر
 :رمي، وقد مجعهما العجاج يف قولهللج

ـُور  يركَب كُلَّ عاقــرٍ     جمهـ
َـ خما لَ املَحبــور  ـفَــةً وزع

 )١(اهلُبوِر تهـوِل  ن ـم والْهولَ 

 

                                     
 .٢٣٠ ، ص ديوان العجاج، انظراألبيات للعجاج) ١(



 

 

١٠٣ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 باب املفعول معه
والعامل فيه فعل أو معناه بواسطة " مع"هو املنصوب بعد الواو اليت مبعىن 

 .الواو
صنعت وأباك، وما زلت أسري والنيل، وجاء الربد ما : فمن األول قوهلم

 :والطيالسة، واستوى املاء واخلشبة، وقول الشاعر
 )١(ا مثالً بعديـا ـاهـَّتكون وإي آلَيت ال أَنفَك أَحدو قَصدةًـفَ

 فإن الواو ليست عاطفةً، )٢(﴾فَأَجِمعوا أَمركُم وشركَاَءكُم﴿: وقولـه تعاىل
أمجعت الشركاء، ومنهم من جعلها عاطفةً وأضمر ناصباً للشركاء : ال تقولفإنك 

 :لداللة الظاهر أي وأمجعوا، كما قال
  )٣(ـاً ورمحـاـداً سيفـمتقَلِّ داـيت زوجـك قد غَـالـَي

ما تصنع، : أي" ما شأنك وعمراً: "أي وحامالً رحما، ومن الثاين قوهلم
 :ك، قالكفا: وحسبك وزيداً أي

  )٤(فَحسبك والضحاك سيف مهند إذا كانت اهليجاُء وانشقَِّت الْعصا
واجب مىت أُريد العطف مث تعذر " مع"املصري إىل املنصوب مبعىن : قاعدة
ما شأنك وزيداً، فإن العطف على الضمري ارور من غري إعادة اجلار ال : كقولك

متعذر " صنعت"نعت وأباك، فإن العطف على الضمري ما ص: جيوز ويقرب منه قولك
ألنه متصل مرفوع غري مؤكٍد، وإذا مل يتعذر العطف فال خيلو إما أن يستلزم قبحاً ما 

ما شأن قيٍس والبر يسرقه؛ : أو ال، فإن استلزم جاز األمران والنصب أحسن كقولك
يستلزم فالعطف مل ، وإن ألن العطف يوهم أن املنكر عليه كال الشيئني القيس والبرِّ

                                     
 .١/٢١٩ ذؤيب اهلذيل، انظر شرح أشعار اهلذليني يبأل) ١(
 .٧١آية : سورة يونس )٢(
 .١/٦٦٢  شرح اإليضاحانظر ،عبد اهللا بن الزبعرىلالبيت  ) ٣(
 ، وابـن يعـيش     ١٤٠ب جلرير وهو غري موجود يف ديوانه، انظر ذيل األمايل           ونسمالبيت  ) ٤(

٢/٥١. 



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٠٤

ال الرفع ألنه " ما أنت وقصعة من ثريٍد: "خرج زيد وعمرو، ويف مثل قوهلم: كقولك
 .ما كنت أو تكون: فعل، وبعضهم ينصب على تأويل

وهذا الباب قياس عند بعضهم لكثرة صوره، ومقصور على السماع عند 
 . أعلمآخرين لنقصان اطراده باإلضافة إىل سائر املفاعيل، واهللا



 

 

١٠٥ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 باب احلال
لقيته : هي بيان هيئة الفاعل أو املفعول به زمان الفاعلية أو املفعولية كقولك

 :راكباً، وقد تكون منهما معاً إما مجعاً أو تفريقاً، قال عنترة
  )١(ف أَلْيتيـك وتستطَـاراـرواِن ا تلْقَين فَردين ترجفـمىت م

منحدراً، وشبهها مبطلق املفعول من حيث كوا فضلةً لقيته مصعداً و: وتقول
للكالم، وهلا بالظرف شبه خاص من حيث إا مفعول فيها، وعاملها إما لفظي وهو 

معىن الفعل ويدعى غري : الفعل واملشتقات ويسمى متصرفاً، أو معنوي، أي
أُشري إليه، وأنبِّه عليه، وقولـه :  أي)٢(﴾هذَا بعِلي شيخا﴿ :متصرٍف، كقولـه تعاىل

فيها زيد :  أستفهم عنهم، وقولك: أي)٣(﴾فَما لَهم عِن التذِْكرِة معِرِضني﴿: تعاىل
فاملتصرف يعمل فيها متقدماً ومتأخراً " ليت ولعل وكأن: "مقيماً، أي حصل، وكذا

إمنا عمل فيها : "ل الفارسي قا.لقوته، وغري املتصرف ال يعمل إال متقدماً فقط لضعفه
: معىن الفعل متقدما ملشاهبتها الظرف، ومل يعمل متأخراً كما عمل الظرف يف قوهلم

حقيقةً، وإذا " يف"مل يتضمن معىن : لكوا مفعوالً صحيحاً أي" أكل يوٍم لك ثوب"
ضربت : "، وامتناع"زيد ضربت: "كان عمل الفعل يضعف بالتأخري بدليل جواز

 .عناه أوىلفضعف م" زيد
مث احلال إمنا عمل فيها املعىن؛ لشبه الظرف، واملشاهبة ال تقتضي احتاد احلكم 

 .بني املتشاهبني من كل الوجوه، اعترب مبشاهبة غري املنصرف الفعل
واحلال تشبه التمييز أيضاً من حيث إا ختصص هيئةً من اهليئات احملتملة عند 

احلال التعريف، ألنه لو مل يكونا كذلك مالبسة الفعل، وحقها التنكري، وحق ذي 
لكانا إما نكرتني أو معرفتني، أو ذو احلال نكرةً واحلال معرفةً، واألول والثاين 

،  ألما حينئٍذ موصوف وصفة فال حيتاج إىل تغري اإلعراب لتصري حاالً؛حماالن

                                     
 .٢٣٤ ص:  ديوانه، انظرعنترةلالبيت ) ١(
 .٧٢آية : سورة هود )٢(
 .٤٩آية : سورة املدثر )٣(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٠٦

تعريف والثالث حمال؛ ألن ذا احلال خمرب عنه، واحلال خربه ويستحق املخرب عنه ال
واخلرب التنكري، ال بالعكس ملا ذكر يف باب االبتداء، ولو علل هبذا ابتداًء الستقام 

جيب أن يكون احلال نكرةً مشاهبةً للتمييز ويلزم منه تعريف ذي احلال : التعليل، وقيل
 )٢("رجع عوده على بدئه" و)١("أرسلها العراك: "وإال لكانا موصوفاً وصفةً، وقوهلم

طاقتك، مصادر أُقيمت مقام أفعاهلا اليت هي أحوال لداللتها على وطلبته جهدك و
 .األفعال باحلروف

: ولذلك مل جيز إقامة الضمري مقام احلال لفقدان حروف املصدر فيه، ومل يسغ
مروِري بزيٍد حسن وهو بعمرٍو قبيح؛ ألن اجلار ال يتعلق بضمري املصدر ملا ذكر، أو 

 .موضع شفاهاً" فَاه إىل يف: "ة كإيقاعهممصادر معرفة أوقعت مواقع النكر
طلبته جتتهد جهداً، فلماذا اتصل الضمري : إذا كان التقدير: فإن سألت

 باملصدر؟
تشوفاً إىل بيان أن احلال من املخاطب، وإذا كان الفعل ظاهراً فضمريه : أجبت

ال نعم إذا تقدمت احل. يدل على هذا املعىن، فال حيتاج إىل ضمٍري يصحب املصدر
جاء راكباً رجل؛ ألا ال تصلح للوصفية : على ذي احلال جاز تنكريه كقولك

. حينئذ، وحال ارور ال يتقدم عليه عند البصريني باالستقراء؛ ألا تابعة لـه
 .واملتبوع ال يتقدم على اجلار فالتابع أوىل، وجوزه الكوفيون قياساً

 فصل
ةً واملفعول أخرى، ألم ممن يطلقون  مبعىن الفاعل مروقد يقع املصدر حاالً

لقيته فجاءةً : رجل عدل، وهذا خلق اهللا، فمن األول قوهلم: املصدر عليهما يف قولك
 .وعياناً أي مفاجئاً ومعايناً

قتلته صرباً أي مصبوراً مبعىن احملبوس، وليس عند سيبويه بقياٍس، : ومن الثاين
ربد يف كل مصدٍر هو نوع مصدر الفعل، ، وأجازه املُ"أتانا رجلَةً وسرعةً"وأنكر 

                                     
 :حيث يقوللبيد بن ربيعة ل بارة من بيتهذا القول ع) ١(

 ومل يشفق على نغص الدخال فأرسلها العراك ومل يذدها
 

 .١/٢٨انظر اللسان . رجع عوده على بدئه، إذا رجع يف الطريق الذي جاء منه: يقال) ٢(



 

 

١٠٧ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

هذا بسراً : كالسرعة من اإلتيان، واالسم غري الصفة، واملصدر قد يقع حاالً كقوهلم
هذه تامة، " كان"أطيب منه متراً، وكلمته فاه إىل ِفي، أي إذا كان بسراً ومتراً و

وجاعالً فاه. 
 فصل

 وهي اليت تؤكد خرباً يدل واحلال منها منتقلة، وقد مرت، ومنها الزمة مؤكدة
، )١(﴾وهو الْحق مصدقًا﴿زيد أبوك عطوفاً : بااللتزام على تلك احلال كقولك

وخصصها العالمة بأن ترد عقيب اجلملة االمسية، والفارسي جيوز تعقيبها الفعلية أيضاً 
بأن : " األفاضل، ورد عليه صدر)٢(﴾ثُم ولَّيتم مدِبِرين﴿: مستدال بقولـه تعاىل

 ما زلتم  وليتم مث:املؤكدة يف احلقيقة خرب مازال، فال يسوغ أن يكون التقدير
 ".مدبرين، والعامل فيها أثبته وأحقه مضمراً

 فصل
كل مجلٍة وقعت حاالً مث امتنعت من الواو : -رمحه اهللا-قال الشيخ عبد القاهر 

صحبها الواو فإلرادتك ضرباً من فألنك جعلتها مع الكالم املتقدم خرباً واحداً، وما 
جاءين : جاءين زيد يسرع، فكأنك قلت: االستئناف، تفسري هذا أنك إذا قلت

جاءين وغالمه يسعى بني يديه، : مسرعاً، فأثبت جميئاً متصفاً بالسرعة وإذا قلت
فكأنك أخربت عن زيٍد بايء مث خبٍرب آخر، واألول إمنا ال حيتاج إىل الواو الرتباطه 

ول، والثاين إمنا حيتاج إليها لكوا مستأنفةً منقطعةً فتحتاج إىل رابطٍة أعترب باأل
جبواب الشرط حيث يكون مجلةً ابتدائيةً كيف جياء بالفاء؟ وإذا كان فعالً كيف 

جاءين زيد هو راكب، فالواو واجب، : يستغين عنها؟ ويظهر من هذا أنك إذا قلت
جاءين ميشي، ال حيتاج إليها، ألنه مبنـزلة : تألنك قد ابتدأت بكالٍم آخر، وإذا قل
 :جاءين ماشياً، وإذا كان منفياً فوجهان: اسم الفاعل لفظاً ومعىن، فكأنك قلت

 .أما االحتياج فلبعده عن الصفة بدخول زائٍد عليها فجرب بالرابط
                                     

 .٩١آية : سورة البقرة )١(
 .٣٥آية : سورة التوبة )٢(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٠٨

: وأما عدمه؛ فألن حلرف النفي امتزاجاً باملضارع خال عنه غريها فإنك تقول
 .خبالف حرٍف آخر" ال"ين ال أضربك فتجزمه مع إن تضرب

وأما املاضي فمن حيث يقع موقع املضارع جاز أن خيلو عن الواو ومن حيث 
رخمالفته للصفة مل جي. 

فقد متحض من الكالم املنساق أن اجلملة إذا وقعت حاالً، فإن كانت امسيةً 
نت فعليةً فإن كان مضارعاً شاذ، وإن كا" كلمته فوه إىل ِفي: "صحبها الواو، وقوهلم

مثْبتاً فبغري واٍو، وإن كان منفياً أو ماضياً فوجهان، وجيب الضمري فيها مع الفعل 
املضارع مطلقاً، لشبه اسم الفاعل، وكذلك مع غريها إذا مل ختلفه الواو للربط، وإال 

 .فاجلواز
: أيراشداً مهديا، : وقد ينتصب احلال بعامٍل مضمٍر كقوهلم للمرحتل

ساملني إىل ساملني، : قدمت، وللراجع إىل أهله: ارحتلت، وللقادم مأجوراً مربوراً، أي
 .رجعتم ساملني إىل أهاٍل ساملني: أي



 

 

١٠٩ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 باب التمييز
: التمييز هو رفع اإلهبام عن مجلٍة أو مفرٍد بالنص على أحد حمتمالته، كقولك

م مل حيصل يف شيٍء من  خالً، ففي األول اإلهبا)١(طاب زيد نفساً، وعندي راقود
 .جزأي اجلملة بل حصل من نسبة الطيب إىل زيٍد، فإنه ال يعلم أا إىل أي شيٍء منه

واملميز ينتصب عن مفرٍد تامٍّ، . فاإلهبام يف الراقُود، وهو مفرد: وأما يف الثاين
: التنوين، ونون التثنية، ونون اجلمع، واإلضافة، كقولك: ومتامه بأحد أموٍر أربعٍة

 .عندي رطل زيتاً، ومنوان مسناً، وعشرون درمهاً، وملء اإلناء عسٍال
واملراد من التمام كونه على حاٍل ال يضاف معها، والكمال منه زائل كالذي 

رطل زيٍت ومنوا : بالتنوين ونون التثنية، ومنه الزم كالذي بالباقيني، فإنك تقول
 .عشرو درهٍم، وملء عسٍل: مسٍن، وال تقول

يز املفرد أكثره فيما كان مقداراً، كيالً، أو وزناً، أو مساحةً أو عدداً، أو ومتي
ه هللا درُّ: مقياساً، كقفيزين، ومنوين، وموضع كٍف، وعشرين، وملؤه، ومن األقل

فارساً، وحسبك به ناصراً، وسيبويه مل جيوز تقدم املميز على عامله؛ ألنه يف احلقيقة 
 املازين، فما كان العامل متصرفاً تشبيهاً باحلال فاعل، وأجازه األخفش، ونسب إىل

 :وأنشد
  )٢(ومـا كـاد نفْساً بالفراق تطيب هجر سلمى بالفراق حبيبهاـأت

 .وما كاد نفسي: الرواية: قال أبو إسحاق
عندي : واعلم أن املميز يف احلقيقة موصوف مبا انتصب عنه، وكأن األصل

 يف احلقيقة صفة للفاعل، وسبب التغيري زيت رطل، وطاب نفس زيٍد، ألن الفعل
قصد املبالغة باإلهبام مث بالرفع ومشاهبة املميز املفعول بأن اآليت بعد متام التنوين ونوين 
التثنية واجلمع كمفعول اسم الفاعل املنون واملثىن واموع، وبعد اإلضافة كمفعول 

 . ظاهرةاملصدر املضاف، واآليت بعد اجلملة فمشاهبته مفعول الفعل
                                     

  اللسـان   ، انظـر   وهو معرب  ة، طويل األسفل كهيئة اإلدب    ، مقَير ،خزفمن   إناء   :الراقود) ١(
٣/١٨٣. 

 .٣/٣٧ املقتضب ، انظرلمخبل السعديليت الب) ٢(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١١٠

واملميز مفرد نكرة؛ ألنه لبيان اجلنس، وهو حاصل من غري تعريف وتثنيٍة 
 :ومجٍع، وقول جريٍر

 )١(وهن أَضعف خلْق اهللا أركانـا يصرعن ذا اللُّب حىت ال حراك به
 :وقول آخر
  )٢(اـبةٌ جِدلَت شنباُء أَنياـمحطُوط ةً، عجزاُء مدبرةًـاُء مقْبلـهيفَ
 .شاذ

                                     
 .٥٩٥ ، صانظر ديوانه) ١(
 .٣٦ ديوانه ، انظر زبيد الطائييبألالبيت ) ٢(



 

 

١١١ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 باب يف متييز األعداد
اعلم أن العدد وصف للمعدود ومقدار لـه، كالوزن للموزون، والذرع 
للمذروع، فكما ال يتم ذكر الوزن والذرع بدون ذكر جنس املوزون واملذروع 

رأيت ثالثة بقي ذهن : فكذلك ال يتم ذكر العدد دون ذكر جنس املعدود، فإذا قلت
ثالثة :  جنس تلك الثالثة لكوا حمتملةً لكل جنٍس حىت تقولالسامع متشوفاً إىل

 على )١(رجاٍل أو غريها فيتم علمه بتمييز اجلنس، فقد ظهر أن هذا الباب يلتحف
 .البحث يف العدد وأحواله، وجنس املعدود الذي هو املميز وأحواله

 على فلنبحث أوالً يف العدد وأحواله وجنس املعدود الذي هو املميز وأحواله
 :ترتيبه الطبيعي، ونقفيه بيان املعدود قائلني

إن الواحد مبدأ العدد، ومبدأ الشيء ال يكون من الشيء، وأول األعداد اثنان، 
واكتفي فيه بلفظ اجلنس مقروناً بعالمة التثنية عن ذكر العدد أوالً، مث متييزه بذكر 

لذي دل بلفٍظ واحٍد على اجلنس حماولةً لالختصار، وألنه أقرب األعداد إىل الواحد ا
 :جنسه ووحدته إال ما شذ من قوهلم

  )٢(ا حنظَلـرف عجوٍز فيه ِثنتـظ ه من التدلْدلـْأن خصييـك

 فصل
وأما الثالثة إىل العشرة فيضاف اسم العدد إىل املميز للتبيني، وقد ينصب 

ود كذلك، إال إذا أُعوز فيؤتى ، ومميزها مجع ِقلٍَّة؛ ألن املعد"ثالثة أثواباً: "كقوهلم
: ثالثة شسوٍع، وقد تستعار الكثرة ملوضٍع القلة كقوله تعاىل: جبمع الكثرة كقوهلم

، مع وجود األقراء، وقد شذَّ عن القياس ثالمثائٍة إىل تسع مائٍة )٣(﴾ثَالَثَةَ قُروٍء﴿
 :اجتزاًء بالواحد عن اجلمع كقولـه

                                     
 .يشتمل: يلتحف) ١(
 .ا جلندل بن املثىن وخلطام ااشعي وغريمهنباوالبيتان منس) ٢(
 .٢٢٨آية : سورة البقرة )٣(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١١٢

  )١(ن خِميصـانكم زمـإن زمـف اكلوا يف بعض بطنكُم تِعفُّـو
 :وقد رجع إىل القياس من قال

  )٢(ردائي وجلّت عن وجوه األهاِتِم هاـٍني للْملوك ويف بـثالث مئت
ثالثة رجاٍل، إىل عشرة : وإذا كان املعدود مذكراً أحلق التاُء بالعدد فقيل

يص، ألن املذكر أصل رجاٍل، وإذا كان مؤنثاً طرح عنه للفرق بينهما، والتخص
فناسب أن يكون املميز معه، وألنه أخفُّ، فإن املؤنث فيه التاء إما ملفوظاً أو مقدراً، 

القياس أن مييز املذكر عن املؤنث بعالمٍة وجوديٍة، : فيكون أمحل لثقل الزائد، وأقول
 واملؤنث عنه بعدمها، ألن الوجود أشرف من العدم، وملا كان أكثر األمساء مذكراً
عكسوا حكم القاس ليتكثر اخلفيف فعملوا بالقياس املتروك يف األعداد تلوحياً إىل هذا 
األصل كالقود واستحوذ، وتعريف األعداد بتعريف املعدودات، وإضافة األعداد إليها 

 :ثالثة األثواب، وكذلك البواقي: فتقول
 فصل

ا  فحكمها أن يركب امس-سوى اثين عشر-وأما أحد عشر إىل تسعة عشر 
 .العدد طلباً للخفة، وبِنيا، أما األول فألنه كصدر الكلمة من العجز

 .وأما الثاين فلتضمن الواو العاطفة
 الواو بينهما فلم اختص بتضمنه الثاين؟ : فإن قلت
هي مع الثاين فإا عاطفة لـه، وبنيا على احلركة لعروض البناء، وفتح : قلت

نيث من حيث إا زيادة يف آخر الكلمة، وما قبل التاء األول؛ ألن الثاين شابه تاء التأ
 .مفتوح، وفتح الثاين للخفة

 كيف تأنيث هذه األعداد وتذكريها؟: فإن قلت
: ، تقول"عشر "ـأما أحد عشر فتأنيثه أن تلحق األلف بأحد والتاء ب: قلت

 فعمالً إحدى عشرة امرأةً، أما األول فاستصحاباً حلكم ما قبل التركيب، وأما الثاين

                                     
 .١/١٠٨ الكتاب ، انظرعرف قائلهي الالبيت ) ١(
 .٢/٣١٠ ديوانه ، انظرلفرزدقلالبيت ) ٢(



 

 

١١٣ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 .أحد عشر رجالً: بالقياس الغالب، وتذكريه أن حتذفهما عنهما للعلتني فتقول
وأما ثالثة عشر إىل تسعة عشر، فتذكريها أن تثِْبت اهلاء يف األول كما قبل 
التركيب وحتذفها عن الثاين كَيالَ جتتمع عالمتا تأنيٍث من جنٍس واحٍد خبالف 

 .ثالثة عشر رجالً: فتقول" عشرة"
وتأنيثها أن حتذف اهلاء عن األول كما يف اإلفراد وتثبتها يف الثاين للقياس 

 .ثالث عشرة امرأةً: الغالب فتقول
يسكنها أهلُ احلجاز استثقاالً لتوايل احلركات فيما هو مثل " العشرِة"وشني 

 .كلمٍة واحدٍة، ويكسرها بنو متيٍم لتعتدل ترادف الفتحات بتخلل كسرٍة
معدي "مفتوحة عند األكثر ومنهم من يسكنها كـ " اين عشرةمث" "ياء"و
 ".قَايل قَالَ"و" كرب

فاألول معرب بدليل تغيُّر آخره عند تغّير العامل، وإمنا مل ينب " اثنا عشر"وأما 
 :لوجهني

 .ليدلُّوا على أن أصل أخواا اإلعراب: أحدمها
لو حذفوها لبطل دليل أن حرف التثنية هي عالمة اإلعراب، ف: وثانيهما

التثنية، وحكم تأنيثه وتذكريه كما قبل التركيب، وأُجري القياس الغالب على العشرة 
، وحذف )١(هؤالء اثنا عشر فرساً، ومررت باثنيت عشرة رمكَةً: معه للمجاورة فقيل

ط مقامها، أما األول فألنك ال تريد االثنني فق" عشر"نون التثنية ال لإلضافة بل لقيام 
 .للتخصيص، بل تريد االثنني والعشرة مجيعاً" العشرة"مث تضيفه إىل 

وأما الثاين فألم مل يضيفوا مع العشرة كما مل يضيفوا مع النون خبالف 
 .اثنا عشرك: أحد عشرك، ومل يقولوا: أخواا حيث قالوا
 ِلم لَم حتذف العشرة لتصح اإلضافة كما حذف النون هلا؟: فإن قلت
تالل املعىن هبذا احلذف دون ذلك فإنه ال ميز إذ ذاك بني إضافة الخ: قلت

 .االثنني وإضافة اثين عشر، والعشرة هاهنا مبين لتضمن الواو
ومعدود األعداد املركبة مفرد منصوب ملا ذكرنا يف التمييز، وعامله االسم 

                                     
)١ (الراألنثى من الرباذين: ةكَم. 



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١١٤

، وتعريفها بإدخال الالم الثاين ألنه يف تقدير التنوين فشابه مفعول اسم الفاعل املُنون
 .على االسم األول أو إضافتها إىل املعرفة كاالثين عشر واألحد عشر وأحد عشرك

 فصل
، ألنه لو كان مجعاً لوقع "العشرة"فاسم مفرد مأخوذ من لفظ " عشرون"وأما 

. على ثالث مراٍت من العشرة، فإن أقل اجلمع ثالثة، فإن منعت بأن أقل اجلمع اثنان
أن هذا القول فاسد عند علماء العربية، سلمناه لكنه لو كان مجعاً لكان مجع أجبت ب

صحٍة فلم تكسر العني املفتوح يف الواحد؟ سلمناه لكن الثالثون ينبغي أن يقع على 
 .الستة فإنه ثالثتان ألنه ال فارق بينهما، وإمنا قرن به عالمة اجلمع؛ ألن معناه مجع

 املؤنث فلم خص بعالمة مجع التذكري؟هو يقع على املذكر و: فإن قلت
يف الشمس " القمران"كـ "تغليبا للمذكر على املؤنث فإنه األصل، : قلت
وحنوه " العشرون"يف األخ واألخت، واعلم أن عالمة اجلمع يف " األخوان"والقمر، و

ن من حيث إما مل يدال على مجع وتثنية ما اتصلتا به ولك" االثنان"كعالمة التثنية يف 
على مجٍع وتثنيٍة يف اجلملٍة، ومميزه مفرد منصوب به، وإذا نيف عليه عدة من اآلحاد 

باأللف " العشرون"عِطف العشرون عليه، وحكم العدد املُنيِف ما مر، وتعريف 
رأيت الثالثة والعشرين رجالً، وهؤالء الثالث : والالم وكذا ما زيد عليه، تقول

 ".العشرون"سائر العشرات كـ والعشرون امرأةً، وحكم 
 فصل

وأما املائة واأللف فمميزمها مفرد لكفاية البيان به، جمرور باإلضافة للتبيني، 
 .وتعريفهما بتعريف الثاين وإضافتهما إليه

 
 
 
 
 
 



 

 

١١٥ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 باب االستثناء
 :هو إخراج الشيء من حكٍم لواله لدخل فيه، واملستثىن يف إعرابه ستة أنواٍع

جاءين : بعد كالٍم موجٍب كقولك" إال"وهو املُستثْىن بـ منصوب أبداً : األول
مضمرةً أي إال أن زيداً " أن"أنه : القوم إال زيداً، واختلفوا يف الناصب فعن الكسائي

مث " ال"و" إن"مركبة من " إال"مل جيئ، وعنه أيضاً أنه للتشبه باملفعول، وعن الفراء أن 
، "ال"وعطفوا هبا يف النفي مالحظةً لـ " إن"خففت فنصب هبا يف اإلجياب نظراً إىل 

 .تثينسمن حيث إن معناها ا" إال"وعن املربد أنه 
 سأل الفارسي يف امليدان عن هذه املسألة فأجاب هبذا )١(إن عضد الدولة: يقال
 .اجلواب

 هال رفعته مبعىن امتنع؟: فقال
 .هذا جواب ميداين فإذا رجعنا حررت الصحيح: فقال

كما ذكر يف املفعول معه، " إال: "أنه الفعل املتقدم بتوسطوعن البصريني 
أكل الناس : ما أكل أحد إال اخلبز إال زيداً بالنصب النتقاض النفي بإال، ومعناه: وتقول

 .اخلبز إال زيداً
رأيت القوم : ومنه املستثىن بليس، وال يكون، وما خال، وما عدا، يف قولك

هو بعضهم أي :  األفعال مضمر، قال البصريونليس زيداً وكذا البواقي، وفاعل هذه
 .ليس بعضهم زيداً
، فحذف املضاف وفيه زيادة  هو فعلهم أي ليس فعلهم فعل زيٍد:  وقال املربد

 .إضماٍر
 .ومنه املستثىن املقدم المتناع إبدالـه عن املستثىن منه

ٍب جائز فيه النصب والبدل فمنه املستثىن بإال بعد كالٍم غري موج: الثاين
ما جاءين القوم إال زيد وزيداً فالرفع على البدل فإنك لو حذفت األول : كقولك

                                     
انظـر  أبو شجاع فناخسرو امللقب بعضد الدولة بن ركن الدولة بن بوية الـديلمى،              هو  ) ١(

 .٤/٥٠وفيات األعيان ترمجته يف 



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١١٦

ما جاءين إال زيد خبالف املوجب يف : وأقمت الثاين مقامه الستمر الكالم كقولك
 .أتاين إال بكر، والنصب على ما ذكر: أتاين القوم إال بكر، فإنك ال تقول: قولك

:  يكون من جنس املستثىن منه، كقوله تعاىلومنه املستثىن املنقطع أي الذي ال
﴿ِحمن رِر اِهللا ِإالَّ مأَم ِمن موالْي اِصمفإن املفعول ليس من جنس الفاعل، )١(﴾الَ ع ،

ما زاد إال ما نقص، وما نفع إال ما ضر، النصب فيه مستحسن وهي اللغة : وكقوهلم
 :احلجازية، والبدل جائز وهي التميمية، قال

لوـب ـا أنيـدٍة ليسع سوإال الِعيـَإال الْي ـافـري٢(س(  
ومعناه إن عد اليعافري والعيس من األنيس، ففيها أنيس، ومثل هذا التجوز 

 :ليس العتاب بيننا إال السيف، وقولـه: قوهلم
  )٣(رب وجيعـم ضـةُ بينهـَّتِحي فْت هلا خبيٍلـَد دلـٍل قـْوخي
 ".وسواٍء"و" سوى"و" غَيٍر"جمرور أبداً، وهو املُستثىن بـ والثالث 
الرفع على " ال سيما"جائز فيه الرفع والنصب واجلر وهو املستثىن بـ : والرابع

جاءين القوم ال سيما هو زيد، : حذف املبتدأ من صلته كأنك قلت فموصولة" ما"أن 
 :ل امرئ القيسروي قو" ما"والنصب تشبيهاً باملفعول، واجلر على زيادة 
 )٤(وم ِبدارِة جلْجِلـا يـَوال ِسيم فَيا رب يوٍم لك ِمنهن صاٍحل

 :على الثالث
وخال، وحاشا، " عدا"جائز فيه اجلر والنصب، وهو املستثىن بـ : واخلامس

 .اجلر لكوا حروف اجلر، والنصب لكوا أفعاالً
كلمة االستثناء ويسمى االستثناء الغري جاٍر على إعرابه قبل دخول : والسادس

" إال"فرغت ما قبل : قبل أن يستوىف الفعل مقتضاه، واالستثناء املفرغ، أي: التام أي
ما جاءين إال زيد، وما مررت إال بزيٍد، وما رأيت إال زيداً، : ملا بعده حنو قولك

                                     
 .٤٣آية : سورة هود )١(
 .٥٢ ص:  ديوانه، انظرران العودجلتان يالب) ٢(
 .١٣٧ ، صديوانهانظر عمرو بن معد يكرب الزبيدي، ل البيت) ٣(
 .٦٣ ، صديوانهنظر ا) ٤(



 

 

١١٧ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

" ما" جيء بـ وعندي أن هذا ليس باستثناٍء لعدم انطباق حد االستثناء عليه، وإمنا
 .للحصر" إال"و

وإمنا يعمل فيه الفعل بال متوسٍط " إال"إعراب االسم الواقع بعد " غٍري"وإعراب 
 .ملشاهبته الظرف باإلهبام

يف أصله " غري"يتقارضان ما لكل واحٍد منهما، فالذي لـ " غري"و" إال"و
الً غري بكٍر رأيت رج: الوصفية ومعناه املغايرة إما يف الذات أو الصفات، كقولك

 .حيتمل أن يكون مرادك أنه إنسان آخر، وأن صفته ليست صفته
يف أصله االستثناء، ودليل احلقيقـة أكثريـة االسـتعمال مث           " إال"والذي لـ   

الَ يستِوي الْقَاِعـدونَ ِمـن      ﴿: معىن االستثناء فقرئ يف قوله تعاىل     " إال"اكتسى من   
   رأُوِلي الض رغَي ِمِننيؤـِبيِل اهللاِ       الْمونَ ِفـي ساِهـدجالْممرفوعـاً صـفةً     )١(﴾ِر و  

ومنصوباً على االستثناء، كما اكتسى     " املؤمنني"اً صفةً لـ    ر، وجمرو "القاعدون"لـ  
 .)٢(﴾لَو كَانَ ِفيِهما آِلهةٌ ِإالَّ اُهللا لَفَسدتا﴿: منه الوصفية يف قولـه تعاىل" إال"

على البدل؟ أجبت ألن الشرطية يف حكم مل ال يكون مرفوعاً : فإن سألت
اإلجياب وال بدل فيه، وألن البدل إمنا جيوز إذا كان يف احلقيقة هو املسند إليه 

قام زيد، وال يسدُّ لو كان : ما قام القوم إال زيد، فإنه يستقيم أن تقول: كقولك
اط درجة إال وصفاً تابعاً، الحنط" غري"مبعىن " إال"فيهما اهللا لفسدتا، وال يكون 
 ."أمجعون"الفرع، وهلذا شبهه سيبويه بـ 

ما جاءين من : واعلم أن البدل يتعني يف بعض املواضع محله على احملل كقوهلم
النافية " ال"االستغراق، و" من"أحد إال عبد اهللا، وال أحد فيها إال عمرو، ألن 

 .خمتصان بالنكرات
نقض معىن النفي والباء " إال"ليس زيد بشيٍء إال شيئاً ال يعبأ به ألن : وقوهلم

ال يعمل " ما"ما زيد بشيٍء إال شيء ال يعبأ به، بالرفع، ألن : لتأكيد النفي، وقوهلم
مع النقض فال نصب، والباء ال يدخل اإلجياب، وإذا قدمت املستثىن على صفة 

                                     
 .٩٥آية : سورة النساء )١(
 .٢٢آية : سورة األنبياء )٢(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١١٨

املستثىن  منه ففيه ثالث طرٍق، وخمتار سيبويه عدم االكتراث هبذا التقدم، وخمتار 
 .ازين أنه كما يقدم على املوصوف، واملنقول عن املربد جواز كل منهماامل

ما جاءين : وإذا تكرر املستثىن من غري عطف، فإن كان الفعل مفرغاً كقولك
إال زيد إال عمراً، فارفع املنسوب إليه، وانصب اآلخر؛ ألنه استثناء عن موجٍب، أو 

افة هاهنا، أو على الفاعلية وال رفعه إما على البدل وال ينايف شيء من إض: تقول
فاعالن لفعٍل، أو نقول رفعه إما على البدل وال بدل بعد املوجب، أو بالفاعلية، وهو 

 .باطل
ما جاءين أحد : وإن مل يكن مفرغاً، وكانا متأخرين عن املستثىن منه كقولك

وجه إال زيداً إال عمراً، فقد جوز السريايف نصبهما، ومنعه الشيخ عبد القاهر، و
السريايف ظاهر، فإن كليهما مستثىن، وإذا تقدما نصبا، إما لكوما مستثنيني مقدمني، 
أو كون أحدمها كذلك، واآلخر بدالً، فلما قدمه نصبه، وإن تقدم أحدمها دون 

 .اآلخر فالسريايف ينصبهما، وجار اهللا يرفع املتأخر على البدل
ب منك إال فعلك، فأوقعوا ال أطل: نشدتك باهللا إال فعلت، معناه: وقوهلم

 .ليس إال، وليس غري: الفعل موقع االسم املستثىن، وقد حيذف املستثىن ختفيفاً كقوهلم



 

 

١١٩ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

باب كَم 
 .هي خربية، واستفهامية، وحتتاجان إىل مميٍز، إلهبامهما

كثري منه يل، ومميزها : كم ماٍل يل، أي: ، فقوهلم"كثري"أما اخلربية فكناية عن 
 املائة واأللف، ألا عدد كثري مثلهما، داً جمروراً بإضافته إليه كمميزقد يكون مفر

 العشرة عمالً بالقياس املتروك يف املائة واأللف، ألما وقد يكون مجعاً جمروراً كمميز
من حيث إما مضافان وجب أن يضافا إىل اجلمع كالعشرة، فترك هنالك طلباً 

األصل، وقد ينصب مميزها إذا فصل بينه إشارة إىل " كم"للتخفيف، وعمل به يف 
 :وبينها لتعذر اإلضافة، قال

 )١(إذ ال أكـاد من اإلقتـار أجتمل كم نالين منهم فضالً على عدٍم

 :وقال
ـَهـت   )٢(من األرض محدودبـاً غَـارها ؤم سنـانـاً وكم دون

 .خرىويرجع الضمري إىل لفظه املفرد تارةً وإىل معناه اجلمع أ
 )٣(﴾كَم من قَريٍة أَهلَكْناها فَجاَءها بأْسنا بياتا أَو هم قَاِئلُونَ﴿: قال تعاىل

 .فوحد الضمريين األولني ومجع الثالث
: ومميزها مفرد منصوب على التبيني، تقول" أي"وأما االستفهامية فهي مبعىن 

فإا مبنـزلة عدٍد منوٍن فهي ، "كم"كم رجالً عندك؟ مبعىن أيهم عندك؟، وناصبه 
هن حواجُّ بيت اهللا، من حيث إما منونان يف األصل ممنوعان من التنوين : كقوهلم

كم يف الدار رجالً؟، وال يقال : بعارٍض، وقد يفصل بني االستفهامية ومميزها فيقال
 : ذلك يف األعداد إال ضرورةً قال

مـضىا قـد   ـى أنين بعـد م   ـَعل
ـُذَكّ ـِني الْعجــي وِلـرِنيـِك حن

ـُون للْهج ـث  ِر حـوالً كَِميالَ  ـالث
 )٤(الَـهِدي و ـتدع احلمامة  ونوح 

                                     
 .البيت للقطامي) ١(
 .البنه كعب، وليس يف ديوان واحد منهم: البيت منسوب لزهري، وقيل) ٢(
 .٤آية : سورة األعراف )٣(
 .داس السلميلعباس بن مرلالبيتان ) ٤(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٢٠

" ألن كم منع بعض ما للعشرين من التمكن، فجعل هذا عوضاً: "قال سيبويه
 كم درمهاً مالك؟،: كم مالك؟ أي: أراد منع فاعليتها لفظاً، وقد حيذف املميز، يقال

كم مرةً : كم درمهك؟ أي وكم دانقاً أو قرياطاً درمهك، وكم جاءك رجل؟ أي
 :فيكون ظرفاً، وتقول

 :كم لك غلماناً؟ بالنصب إما على التمييز كقوله
ـابـــشيبـآُء أَن١(اًـن( 

من معىن الفعل، " لك"يف  وإما على احلال، واملميز حمذوف، ويكون العامل ما
  لك مملوكني؟كم نفساً استقرُّوا: أي

 فصل
كم درهٍم أو درمهاً : وتقع يف وجهيها مبتدأةً ومفعولةً ومضافاً إليها، تقول

 .عندك؟، وكم رجٍل أو رجالً رأيت؟، ورزق كم نفٍس أو نفساً أطلقت؟
صدر الكالم، أما االستفهامية فظاهر، وأما اخلربية فحمالً على " كم"ولـ 

 .ا صدر الكالم، ألا للتقليل املناسب للنفيوهل" رب"أختها صورةً، وألا نقيضة 
وأعلم أن محل النقيض على النقيض بعينه محل الشبيه على الشبيه، ألن 

ولتصدرها مل تقع فاعلةً . النقيضني من حيث إن كل واحٍد نقيض اآلخر فيتشاهبان
كم ترى : "كم رجالً جاءك أو جاءوك؟، وتقول: لفظاً، وإن وقعت معىن يف قولك

الً)٢(ورّيةاحلراةٌ" ترى"خربها، و" وكم"على االبتداء، " احلرورية"ترفع "  رجلْغم" ،
 ".ترى"وتنصبها على إعمال 

 فصل
: قال تعاىل" من"اخلربية، وأكثر استعماهلا مع " كم"وكأٍي مرادف لـ 

 :، وقال الشاعر)٣(﴾فَكَأَين من قَريٍة أَهلَكْناها﴿
                                     

 .تقدم خترجيه) ١(
 . نسبة إىل موضع بظاهر الكوفة امسه حر وراء، مسوا بذلكاخلوارجفرق فرقة من : احلروية) ٢(
 .٤٥آية : سورة احلج )٣(



 

 

١٢١ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

  )١(اـي لَو أُِصبت هو الْمصابـِيران  من صِديٍقِحـِأين باَألباطـكَ

" كَيٍء"ككاٍع، و" كآٍء"، وقد روي "أىٍّ"وهي مركبة من كاف التشبه و
 .ككٍع" كٍَأ"ككعي، و" كَأْي"، و"كَكَيٍع"

عندي عدد ما درمهاً، فلما كان مبهماً مثل : أي" عندي كذا درمهاً: "وقوهلم
كنايتان " ذَيت"و" كَيت"كناية عن العدد فـ " كذا" أن بني باملميز، وكما" كم"

عن احلديث، وقد جاء فيهما الفتح والضم والكسر، والوقف عليها بالتاء؛ ألن التاء 
ملا كان بدالً عن واٍو هي الالم " أخٍت وبنٍت"تاء "بدل عن ياء هي الالم، كما أن 
يد الياء، فالتاء حينئٍذ للتأنيث بتشد" ذَية"و" كية"وقف عليهما بالتاء، وقد روي 

 .احملض فيوقف عليهما باهلاء

                                     
 .١٧ ، صديوانه، انظر البيت جلرير) ١(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٢٢

 باب النداء
: ذهب األكثرون إىل أن العامل يف املنادى فعل واجب اإلضمار، فتقدير يا زيد

يا أدعو زيداً أو أنادي أو أُبنه، واحتجوا بأن ناصب املنادى إما حرف النداء، وإما 
ُ اطرد عملها الفعل املضمر، واألول ضعيف، ألن األص ل يف احلرف أن ال، وإال

خبالف الفعل؛ فإن أصله العمل، وهلذا أُطرد رفعه الفاعل، وألن حرف النداء لو عمل 
لعمل مبشاهبة الفعل، فهو إذن فرع للفعل، وإعمال األصل أوىل من الفرع، والباقون 

 :إىل أن العامل حرف النداء ملشاهبته الفعل، وتلك من وجهني
 . متال كاألفعال خبالف سائر احلروفأا: أحدمها
 .يا لزيٍد، كما يتعلق بالفعل: أا يتعلق هبا حرف اجلر يف قولك: وثانيهما
يا أدعوا زيداً حيتمل : على الوجه األول إشكاالت، فإن قولنا: فإذا قيل

التصديق والتكذيب، ويا زيد ال حيتملهما، فكيف يكون يف تقديره؟ سلمناه، ولكن 
فلم مجعتم بني حرف النداء والفعل عند التقدير؟ .  بتقدير فعٍل فحسباملراد حاصل

عوض من الفعل، وال جيوز اجلمع بني العوض " يا"وظاهر أنه ال جيوز، ألم قالوا 
سلمنا فائدة اجلمع، مل أضمروا الفعل، واألصل عدمه؟ سلمناه، مل أوجبوا . واملَعوِض
 إضماره؟

حيتملهما، فأن اجلمل اخلربية " يا أدعوا زيداً "ال نسلم أن: فاجلواب عن األول
بعت، وأنكحت وطلقت وأعتقت، : قد تعرى عن اإلخبار وتكْسى اإلنشاء كقوهلم

وغريها من ألفاظ إنشاء العقود والفسوخ، فإا مل تدل على معىن واقٍع يف املاضي بل 
أن املتكلم حصل هي إذا أطلقت فقد أنشئت معاٍن، فكذلك اجلملة الندائية ال تفيد 

 .منه دعاٌء ماٍض بل هي تنشئ دعاًء وتنبيهاً
يا : واعلم أن بعضهم التزم كون الندائية خرباً إذا كان املنادى صفةً يف قوهلم

 .فسق، فإنه جيوز أن يكون فاسقاً وأن ال يكون، ويشكل بنداء األعالم
، فقال "عينوالتقدير يا إياك أ: "وعن الثاين أن سيبويه قد مجع بينهما فقال

 .دليالً على كون املتكلم يف حالة الدعاء"يا " ليجعل: الشيخ عبد القاهر
لتكون قرينةً لصريورة اجلملة إنشائية " يا"لُبُّ هذا الكالم أن فائدة : وأقول



 

 

١٢٣ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

مبعىن أنه دال : عوض قلنا" يا"فتدل على أن املتكلم يف حالة الدعاء ال خمرب عنه، قوله 
واحلال مقام اخلرب، أما يدالن عليه، ولو أظهر اخلرب معهما عليه، كما أقيم الظرف 

 . كما ذكر يف اإلبدالجلاز، واملمنوع أن يعوض حرف حبرٍف مث جيمع بينهما
 . هلذا الوهمأن ظهور الفعل يوهم اإلخبار، فأضمر إزالةً: وعن الثالث
هار يفتح أن إجياب اإلضمار أشد إفضاًء إىل املرام، فإن جواز اإلظ: وعن الرابع
 .باب توهم اإلخبار

 فصل
املنادى على أربعة أقساٍم، مفرد نكرة، ومفرد معرفة، ومضاف، ومشابه 
للمضاف، واحلصر، ألنه إما مفرد أو مركب، واألول إما نكرة أو معرفة، والثاين 

 .تركيبة إما إضايف، أو ال فيكون مضارع املضاف، وأربعتها منصوبة باملفعولية
يا رجالً خذ : ة واملضاف ومضارعه فلفظاً كقول األعمىأما املفرد النكر

بيدي، فإن نداءه غري موجٍه إىل متعني من الرجال، بل كل من أجابه فهو مدعوه، 
 .يا عبد اهللا، ويا ضارباً عمراً ويا ثالثة وثالثني، إذا مسي هبا شخص: وكقولك

ألول بالثاين إما ومضارعته لـه أما يف اللفظ فالطول، وأما يف املعىن فارتباط ا
بالعمل أو العطف وختصصه به، ومن جعل عمل األول يف الثاين وجهاً يف املشاهبة 

 .كذب فيما كان االرتباط بينهما بالعطف
وأما املفرد املعرفة فمنصوب حمالً ومبين على الضم لفظاً، أما البناء فلوقوعه 

والتاء يف " اكإي"موقع كلمة اخلطاب وهي مبنية، فإا إما حرف كالكاف يف 
بين ملشاهبته بعض األصوات : ، وقيل"ضربتك، وضربت"، أو ضمري كما يف "أنت"
 .يف زجر البغال، واجلامع أا ألفاظ تطلق للتنبيه" عدس"يف زجر اإلبل، و" هال: "حنو

وأما البناء على احلركة فلعروض البناء، وأما ختصيص الضم، فألن الفتح جمانس 
النصب، فلما سلب عنه حقيقة اإلعراب سلب عنه صورته : حلركته اإلعرابية، أي
 .إيضاحا حلال البناء

ولو بين على الكسر الشتبه باملضاف إىل ياء املتكلم احملذوف ياؤه لداللة 
إشارةً إىل نوٍع من -ملا بين على احلركة : كسرة املضاف عليها فتعني الضم، وقيل



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٢٤

 .ت تتميماً للغرض بين على الضم، ألنه أقوى احلركا-التمكن
 .هو مرفوع منع من التنوين للتخفيف: قال الكوفيون
 .هو منصوب، لكنه غري منصوب احملل: وقال الكسائي

وإمنا مل تنب النكرة واملضاف؛ ألن األول شائع ال خيص خماطباً، والثاين تعريفه 
 .باإلضافة ال باخلطاب، فلما مل يقعا موقع كلمة اخلطاب مل يبنيا

 فصل
قسم تعرف قبل النداء كَيا زيد، وقسم تعرف بقصد : د املعرفة قسمانواملفر

 .النداء كَيا رجلُ
 .فاألول تعريفه بالعلمية فكان كاملضاف فليعرب: فإن سألت
نكّر على تأويل واحٍد من األمة املسماة به مث عرف بالنداء، وإمنا قلنا : أجبت
فلو مل ينكر أوالً لزم " يا رجل"يف بدليل إذا وجه إىل معٍني يفيد التعر" يا"ذلك، ألن 

 .تعريف املعرف، فلهذا احتجنا إىل هذا التأويل عند تعريف العلم بالالم أو باإلضافة
يشكل باملضاف حيث كان معروفاً ودخل عليه باملوجه إىل : ولقائٍل أن يقول

 معٍني وال نقبل هذا التأويل، ألنك لو فككت اإلضافة مث ناديت فال حاجة إىل
 .اإلضافة، وإن مل تفك فقد عرفت معرفاً

إمنا مل نقدر على تقدير تنكري املضاف؛ ألن موجب التعريف اإلضافة : فإن قيل
 .وهي قائمة خبالف العملية فإا تتعلق بنيتنا

 .هذا اعتراف بتوجه اإلشكال ال دفع لـه: قلت
 فصل

فاملفردة حتمل على توابع املنادى املضموم غري املبهم إما مفردة، وإما مضافة، 
يا زيد الطويل، والطويل، وكذا البواقي إال : لفظه فترفع وعلى حمله فُتنصب، تقول

البدل فإنه يضم؛ ألنه يف حكم تكرير العامل، وكذا العلم املعطوف كيا رجل وزيد، 
وأما التوابع . عليه فكأنه املنادى خبالف يا زيد واحلارث" يا"ألنه مهيأ لدخول 

صوب كلها؛ ألن الصفة ال تزيد على املوصوف فلو كان املضاف منادى املضافة فمن
 .لنصب ألبتة، فكذا إذا كان صفةً



 

 

١٢٥ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

إن التابع كجزء املتبوع، وهلذا مل يتقدم عليه فأعطي حكمه، فنصب : وقيل
 .املضاف تابعاً كهو منادى

املنادى املضاف املضموم ينبغي أن ال يوصف لوقوعه موقع كلمة : فإن قيل
سلمناه، لكن رفع تابعه محالً على اللفظ مشكل؛ .  اآلبية عن قبول الوصفاخلطاب

ألن هذه التوابع تسمى توابع املعرب، فكيف تتبع املبين؟ سلمناه لكن اإلعراب أصل 
يف االسم فكيف تتبع البناء وهو فرع، سلمناه لكن عامل التابع ال يكون إال عامل 

لتابع ال عامل لـه، وكل معرٍب لـه عامل املتبوع، واملتبوع بناء ال عامل لـه، فا
: سلمناه لكن قولك. بالضرورة، فما ال عامل لـه ليس معرباً فالتابع ليس مرفوعاً

جاءين هؤالء، فهؤالء مرفوع حمالً مكسور لفظاً، وال جيوز يف وصفه الرفع واجلر 
يرفع جاءين هؤالء الظريفون والظريفني كما يف صفة املنادى املضموم، بل : فيقال

فما الفرق؟ فاجلواب عن األول أم كما أجروه جمرى . محالً على احملل فحسب
متيم كلهم  يا: حرف اخلطاب، فقد أجروه جمرى املظهرات املوضوعة للغيبة فقالوا

أال ترى . وعن الثاين أنه بناء مطرد فشابه اإلعراب. وكلكم، فوصف أيضاً كاملظهر
" أين"ما أن كل فاعل مرفوع خبالف أن كل منادى مفرٍد معرفٍة مضموم، ك

مثالً، فإنه ليس كل ظرٍف مبنياً، فلما شابه املعرب أعطي حكمه فهو " أمس"و
جوابه أن املعرب أعم من . تسمى هذه توابع املعرب: معرب حكماً، فقولـه

 .احلقيقي واحلكمي، وبه خرج اجلواب عن الثالث
أوقعه موقع :  املنادى، أيوعن الرابع أن حرف النداء من حيث إنه أثر يف ضم

املبين شابه عامل املتبوع، يؤيده مشاهبة هذا املبين املعرب وهو عامل التابع فهو عامل 
املتبوع شبهاً، وعامل التابع حقيقةً، أو تقول عامل التابع عامل املتبوع خمصوص بتابع 

 .املعرب احلقيقي، وأما يف املعرب احلكمي فال
اؤه غري مطرٍد، فإنه ليس كل ما كان إشارة مبنياً بن" هؤالء"أن : وعن اخلامس

 .بدليل إعراب املعرف بالم العهد، وأمساء األعالم، فظهر الفرق



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٢٦

 فصل
إذا وصف املنادى املضموم بابٍن وابنة فإن وقعا بني علمني بين املنادى معهما 

ذا الفتح استخفافاً، ألما كثريا الوقوع بني علمني؛ وألن لألعالم خواص فهعلى 
يا زيد بن عمرٍو، ويا هند ابنة بكٍر، وإال فضم األول ونصب الثاين : منها، تقول
وعن اجلرمي . يا بكر بن صاحيب، ويا رجل ابن بكٍر، ويا عامل ابن أخينا: كقولك

 أن ال فرق بني الوصف بابٍن وابنٍة وغريمها، وإن وقعا بني علمني، )١(وابن درستويه
 .وهو القياس

ٍن غري املنادى وهو بني علمني حذف تنوين املوصوف إشارةً وإذا وصف باب
إىل املمازجة للعلتني، وإذا وقع خرباً فال، لزيادة احتاد املوصوف والصفة إال للضرورة 

 : )٢(كقوهلم
ـهلَبِن ثَعٍس بقَي ةٌ ِمنس جـاري ـاُء ذَاتــهـُقَببقَعـّرٍة م 

 .ل االبن بني علمني صفةًتسقط خطا حيث ختل" ابٍن"وألف 
                                     

فارسي اإلمام العالمة، شيخ النحو أبو حممد، عبد اهللا بن جعفر بن درستويه بن املرزبان، ال              ) ١(
 .النحوي، تلميذ املربد

 ومسع ببغداد من عباس بن حممـد        -له عنه تارخيه ومشيخته   -مسع يعقوب الفسوي فأكثر     
الدوري، وحيىي بن أيب طالب، وأيب حممد بن قتيبة، وعبد الرمحن بن حممد كربزان، وحممد               

 .بن احلسني احلنيينا
ع يف العربية، وصنف التصـانيف،      قدم من مدينة فَسا يف صباه إىل بغداد، واستوطنها، وبر         

 .وكان ثقة. ورزق اإلسناد العايل
 .مولده سنة مثان ومخسني ومائتني وكان والده رحل به

الدارقطين، وابن شاهني، وابن منده، وابن رزقويه، وابن الفضل القطان، وأبو           : حدث عنه 
 .علي بن شاذان، وآخرون

شـرح  "، و "اهلجاء" ، وكتاب   "رميكتاب اجل "يف النحو، وشرح    " اإلرشاد"ه كتاب   ـول
، "املقصور واملمدود "، و "املذكر واملؤنث "، و "أدب الكاتب "و" غريب احلديث "، و "الفصيح

 .وكان ناصرا لنحو البصريني، خترج به أئمة. ، وأشياء"املعاين يف القراءت"و
 .ةأربعني وثالث مائة أخذ عن ثعلب واملربد، وتصانيفه كثريوتويف يف صفر سنة سبع : قلت

 .البيتان لألغلب العجلي) ٢(



 

 

١٢٧ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 فصل
فهو وصلة لندِّاء املعرف بالالم " أَي"واسم اإلشارة، فإما " أي"املنادى املبهم 

ولذلك ال يوصف إال به يف األكثر، وقد وصف باسم اإلشارة ملقاربته املعرف بالالم، 
 .يا أيها الرجل ويا أَيُّهذَا: تقول

تا تستوجب اإلضافة،  حبرف التنبيه عوضاً عن )١(وكُِسعاملضاف إليه، فإ
واملشهور يف صفته الرفع محالً على اللفظ؛ ألنه املُنادى حقيقةً، فلما مل يضم لتعرفه 

 .بالالم ال بالنداء أعرب بالرفع؛ لتشاكلهما صورةً، وعن املازين جواز نصبه قياساً
 .لىوصفة صفته تتبع إعراهبا اللفظي فقط مفردةً أو مضافةً لفقد احمل

 .يا هذا الرجل: واسم اإلشارة ال يوصف إال باحمللى بالالم، تقول
وصلة كأٍي، أو هو منادى " ذا"ويف إعراب صفته وجهاٍن مبنيان على أن 

 .مستقل، فعلى األول الرفع على املشهور، وعلى الثاين الرفع والنصب
 فصل

س واسم ، أي اسم اجلن"أي"جيوز أن حيذف حرف النداء إال عما وصف به 
مث حذف " أّي"رجل، وهذا، فكأن األصل أن يكونا صفتني لـ : اإلشارة فال تقول

املوصوف ونودي الصفة، فلو حذف حرف النداء لتتابع احلذف املنفي باألصل، وإال 
: عن املستغاث واملندوب؛ ألن التطويل مطلوب فيهما لإلعالم، قال اهللا تعـاىل

﴿ِرضأَع فوس٢(﴾ي(أَِر﴿ و بِنير﴾)٣(. 
أصبح : "أيتها املرأة، ومن ال يزال حمسناً أحسن إيل، وأما قوهلم: وتقول

؛ ألن امليم بدل "اللهم" وأمثاهلما فشواذ، والتزم حذفه يف )٥("أطرق كرا"، و)٤("لَيلُ
 .عنه لتعاقبهما

                                     
 .تعِبت أُ:كسعت) ١(
 .٢٩آية : سورة يوسف )٢(
 .٢٦٠آية : سورة البقرة )٣(
 .٢/٢٣٢جممع األمثال اجع  يف الليلة الشديدة اليت فيها الشر، ر املثليقال هذا) ٤(
 .٢/٣٨٥ جممع األمثال اجعر. للذي ليس عنده غناء ويتكلماملثل يضرب هذا ) ٥(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٢٨

 فصل
تفيد التعريف " يا"ال ينادى املعرف بالالم عند البصريني خالفاً للكوفيني، ألن 

الالم : ألنه علم فتعريفه ليس بالالم، وقيل: وحده، قيل" اهللا"جتمع آلتا تعريٍف، إال في
 :لكثرة االستعمال، وقولـه: فكأنه جزء الكلمة، وقيل" إلٍه"بدل مهزة 

ـّمِت قَلِْبي  )١(يـوصل عنـوأنت خبيلـةٌ بـال ْألجلك ياالَّتـي تي

 .مشبه ِبيا أَلَّله؛ للزُّوم
 فصل

 كرر املنادى يف اإلضافة، فالثاين منصوب إما للتأكيد أو للبدل، ويف األول إذا
الضم؛ إلفراده، والنصب؛ ألنه مضاف إىل االسم الثالث، والثاين تأكيد فاصل 

 مضاف إىل مضمٍر يفسره الظاهر، قاله أبو العباس، بينهما، قاله سيبويه، وإما ألنه
 صفته كموصوف االبن، قالـه معرفة موصوفة تبعت حركته حركةوإما ألنه 

 :السريايف ويروى قول جريٍر
ـَا لَكُم   )٢(وأٍة عمرـي سـم فـال يلْقينكُ يـا تيم تيم عدّي ال أَب

 .منصوبني، وضم األول قياس
 فصل

 :يف املضاف الصحيح إىل ياء املتكلم مخسة أوجٍه
املخاطب، واملشترك كوما فتح الياء يا غالمي، وهو األصل قياساً على كاف 

 .ضمريين على حرٍف
 .وسكوا يا غالمي، استخفافاً

 .وحذفها، لداللة الكسرة عليها يا غالم
استثقاالً للياء املكسور ما قبلها، وهلذا " يا غالما"وقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلها 

                                     
 .٢/٨ انظر شرح املفصل،  ال يعرف قائلهلبيت ا) ١(
 .١/٢١٢ ه ديوان، انظرالبيت جلرير) ٢(



 

 

١٢٩ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 .التزمت طيئ قلبها إلفاً أينما وقعت
 .رمي، وهو شاذوضم املضاف بعد حذف الياء نقله اجل

تاء تأنيٍث؛ للوقف عليها هاًء عوضت عن الياء لتعاقبهما فال " يا أبت"وتاء 
وإذا أضيف إىل هذا املضاف فاحلكم ما مر، سوى أم فتحوا الثاين . يا أبيت: يقال

ويا ابن عم إما . يا ابن أم: مع حذف الياء إذا أضيف االبن إىل األم والعم، فقيل
 أو حبذف األلف وإبقاء الفتحة كالكسرة مع الياء، لكثرة للتركيب كخمسة عشر،

 .إضافة االبن إليهما ومل تنقل ضمته
 فصل

شهرةً " وا"أو " يا"نداء للميت إظهاراً للتفجع، وال بد يف أوله من : النُّدبةُ
يا زيد، أو وا زيد، وقد تلحق األلف يف آخر املندوب استزادةً : للفجيعة، فيقال
خيف اللبس يف إثبات  وا زيداه، وإذا:  األلف باهلاء يف الوقف فيقالللشهرة، ويكسع

وا غالمهوه، ": غالمه"األلف قلبت إىل أحد أختيها اانسة حلركة ما قبلها، فقيل يف 
وا أمري املؤمنيناه، وال تلحق : وا غالمكيه، ويلحق املضاف إليه فيقال": غالمك"ويف 

والفرق أن تعلق املضاف إليه باملضاف أشد من . كوفيني والالصفة عند اخلليل خالفاً ليونس 
 .تشبث الصفة باملوصوف لوجهني

 .أنه معمولـه ومتمم معناه، فشابه فاعل الفعل: أحدمها
أنه لتعريف املضاف، فشابه الم التعريف الذي هو كاجلزء؛ ألنه غري : وثانيهما

وا : "ضاع منه قدحانمستقٍل بنفسه وفاتت الصفتان الصفة، وحجتهم قول أعرايبٍّ 
 .، وألنه موضح لألول كاملضاف إليه" الشاميتينان)١(مججميت

 فصل
ويف كالمهم ما هو على طريقة النداء من حيث التخصيص وليس به، وهو على ثالث 

 .درجاٍت
أما أنا فأفعل كذا أيها الرجل، جعلوا : األول ما يشبه املُنادى صورةً كقوهلم

                                     
 .القدح: اجلمجمة) ١(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٣٠

متخصصاً بذلك من بني الرجال، : ، كأنه يقول"أنا"لول مع صفته خمصصاً ملد" أيا"
إما لكونه يف موضع مبتدأ حمذوف اخلرب، أو خٍرب حمذوف املبتدأ، " أيها الّرجلُ"ورفع 

 .أي الرجل املذكور ما أردت بقويل أنا، قالـه السريايف
: والثاين ماال ميتنع كونه منادى، وذلك إما مضاف، أو نكرة منصوبة كقوهلم

 :ن آل فالٍن كُرماُء، وكقولـهحن
ـٍَل ـَأْوِي ِإلـى ِنسوٍة عطّ  )١(ـياً مراِضيع ِمثْل الّسعاِلـوشعث وي

 :وقد رفعت هذه النكرة يف قوهلم
........................... كْشي ِميـمـَا ت  ف الّضبـابـِبن

س للضيف، وأتاين زيد حنن العرب أقرى النا: والثالث ما ميتنع ذلك كقوهلم
: الفاسق، ومررت به املسكني، ونصب القسمني بفعٍل مضمٍر وهو الذي يقال لـه

أمدح العرب، وأشتم الفاسق : إنه نصب على املدح والشتم والترحم، فكأنه قال
 :، وكقوله)٢(﴾أَالَّ يسجدوا﴿: وأرحم املسكني، وقد حيذف املنادى كقوله تعاىل

)٣(ني على سمعان من جارـوالصاحل  واألقْواِم كُلِّهميـا لَعنـةُ اهللا

 فصل
حذف يف آخر املنادى استخفافاً؛ لكثرة دورانه ، وترخيم غري املنادى : الترخيم
 :شاذ، قال جرير

أال أضالُكُحِحب امـتِرم اِسع اـَمش كِمن تح٤(اـةً أُمامـوأض(  

 :وقال ذو الرمة
ـّةَ إذْ  ـَي تساِعفُنـادار ِلمي  ) م والَ عربـْعج(وال يرى ِمثلَها  م

                                     
 .مية بن أيب عائذ اهلذيلألالبيت ) ١(
 .٣٥آية : سورة النمل )٢(
 .قائلهال يعرف البيت ) ٣(
 .٢٢١ديوان جرير انظر ) ٤(



 

 

١٣١ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

ويشترط كون املرّخِم علماً؛ لتحقق األكثرية فيه املُوجبة للتخفيف، وغري 
مضاف؛ ألن ترخيم املضاف يقتضي حذف أوسط الكلمة؛ فإن املضاف إليه تتمته، 

 .واملضاف إليه غري منادى فال يرخم
وهو لكثرة دورانه، .  يا صاحيب، أو يا صاحب شاذيف" يا صاح"وترخيم 

يا آل عكرم، ويا أبا عرو، وألن املفرد : والكوفيون يرمخون املضاف إليه فيقولون
وهذه العلة معارضة بامتناع اإلجحاف . عمل فيه النداء الضم، والتغيري بالتغيري آنس

ة متمكنة على أقل من ثالثة وزائداً على ثالثة أحرٍف؛ لئالَّ تبقى كلم. بعد اإلجحاف
أحرٍف، وجوز البغداديون ترخيم حنو زفر وعمر؛ لتنـزل حركة األوسط منـزلة 

 .حرٍف
وأن ال يكون مندوباً، وال مستغاثاً؛ لقلتهما، وكون التطويل مطلوباً فيهما، 
 وال منقوالً عن اجلملة؛ ألن احلكاية واجبة فيها، وألن النداء مل يعمل فيه الضم، فال
يعمل الترخيم قياساً، وألن الترخيم ال جيد مردا يقف عنده، اعترب ببيت شعٍر علٍم إال 
: ما يف آخره تاُء التأنيث، فإن العلمية والزيادة على الثالثة غري مشروطني فيه كقوهلم

، أما عدم اشتراط العلمية فإن التاء مل يلتصق )١("ويا شا أُرجين"يا ثُب أَقِْبلي، 
مثالً، فلم حيتاجوا يف حذفها إىل " خالد"كلمة التصاق جزٍء منها كالدال من بال

معاونة موجٍب للحذف، وهو العلمية، بل اجتزأوا بكونه منادى، فإنه موجب 
يا غالم، فالتاُء ملا سلس اتصاله سهل انفصاله، واملستعدُّ للشيء : للتخفيف بدليل

 .يكفيه أضعف أسبابه
ادة على الثالث؛ فألن التاء ملا مل يكن جزء الكلمة مل وأما عدم اشتراط الزي

 .يؤدِّ حذفها بالترخيم إىل نقصان الكلمة عن أقل أوزان املتمكنات

                                     
 .٢/١٨٥تصريح  الكتاب ال، انظر أي مقيمة يف البيوت:شاة راجن) ١(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٣٢

املرخم إما مفرد أو مركب، واملفرد آخره ولصيقه إما : ضابطة للحذف
اً زائدان أو أصليان، أو األول زائد والثاين أصلي، أو بالعكس، أما األول فإن زيدا مع

 .حذفا معاً ألما كالواحد، وإن تعاقبا كندمانٍة حذف األخري" مروان"كآخر 
" هرقٍل"فإن حتركا كحارٍث حذف األخري، وإن سكن األول كـ : وأما الثاين

فالبصريون حيذفون األخري، والكوفيون كليهما؛ ألن األول ضعف بالسكون ووقع يف 
 .الطرف احملل للتغيري بعد حذف األخري

فإن كان األول مدةً كعماٍر حذفا؛ لضعف األول وتطرفه، وإن : لثالثوأما ا
 . فقد وقد ؛ ملشاهبته املَد ومغايرتهٍ)١(مل يكن كقنور

وأما الرابع كقبعثرى فيحذف األخري فقط، وأما املركب فتحذف الكلمة 
وبعدم تغري األخرية، ملشاهبتها تاء التأنيث بأا مل يلحق األول بشيٍء من األبِنية ، 

هيئته، وبسقوطها عند النسبة، وبأنه يقتصر يف التصغري على األول منهما، وبانفتاح 
 .ما قبلهما

إبقاُء هيئته، وهو األشهر، وجعله آخر : ويف آخر االسم بعد الترخيم مذهبان
اسٍم تاٍم نظراً إىل إثبات احملذوف يف النية، وحذفه لفظا وتقديراً، ويعرفان بلغة يا حار 

 .ا حار؛ لكثرة إيرادهم هذا االسم يف مثاهلما وي
لئال " يا مثود"يا مثي يف : أما على األول فظاهر، وأما على الثاين فتقول: التفريع

يف يا كروان، حلركة الواو وانفتاح " يا كَرا"يكون آخر االسم املتمكن واواً قبلها ضمة، و
؛ لعدم "طيلسان"د األلف، وال يرخم يف يا شقاوة، لتطرف الواو بع" يا شقاُء"ما قبلها و

جملُوبةٌ عند النداء على هذا، وعلى األول هي " يا منص"يف الصحيح، وضمة " فَيعٍل"
مفرداً " الْفُلك"املصاحبة لالسم، ونظريها يف املخالفة التقديرية واملشاهبة الصورية ضمة 

 .ومجعاً
                                     

 .٥/١٢٠ لسانالشديد الضخم الرأس من كل شيء، وكل ِفٍظ غليظ ال: ر القنّو)١(



 

 

١٣٣ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 باب ال النافية للجنس
الثقيلة بلزوم االسم والتناقض والتأكيد عملت عملها، " إن" "ال"ملا شات 

املُخففة؛ لكوا على حرفني، " إن"فنصبت االسم ورفعت اخلرب، وقد شبهت بـ 
 .وإعماهلا وقتاً وإلغائها آخر، واملشهور األول

 فيجب أن يكون وامسها إما مفرد أو مضاف أو مضارع لـه، أما املفرد
خمرجةً تلك " ال"نكرةً؛ ألن فيها قوة الوقوع على كل شخٍص من اجلنس، فجعل 

شاملةً لألشخاص؛ " ال"القوة إىل الفعل، واملعرفة فاقدة هلذه القوة فال تصري مبقارنة 
 .فإن ما ليس يف القوة ال خيرج إىل الفعل

 .ى العموميف قوا الوقوع على كل شخٍص على البدل ال عل: فإن قلت
ال نسلم، بل معناها واحد من اجلنس، وهذا معىن مطلق يصلح أن يقرن : قلت

كل رجٍل، نعم إذا جترد عن قرينة العموم يف اإلجياب : به لفظ العموم ليعم كقولك
محل على واحٍد؛ ألنه املتيقن، ففي هذه احلالة يقع على كل واحٍد بطريق البدل ال يف 

ال رجل أفضل : ـزوع التنوين، متحركاً بالفتح كقوهلممجيع األحوال، وأن يكون من
 :منك، أما قوهلم

ـَم اللَّيـلَةَ للمِط ............................   )١(ـيـال هيث

 :وقولـه
 )٢(الدـنِكـدنَ وال أُميـةَ يف الب أرى احلاجات عند أيب خبيٍب

 .على تأويل العلم باجلنسال مثل هيثٍم وال مثل أمية، أو : فعلى تقدير
واختلفوا يف حركته أبنائية هي أم إعرابية؟ فأكثر البصريني على أا بنائية 

هذه " ال"املستغرقة؛ فإن " من"مستدلني حبذف التنوين، معللني بتضمن االسم معىن 
" من"ال من رجٍل، مث حذفوا : هل من رجٍل؟ فجوابه: جياب ا املستفهم يف قولـه

وبين على احلركة لطروء البناء، وعلى الفتح للخفة، فعلى هذا هو منصوب اختصاراً، 

                                     
 .١/١٠٢، انظر الكتاب ه قائلال يعرفهذا رجز ) ١(
 .٢/١٠٢ ، انظر شرح املفصلالبيت لعبد اهللا بن الزبري) ٢(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٣٤

 .احملل
فرع " ال"وذهب الكوفيون إىل أا إعرابية، وجييبون عن حذف التنوين بأن 

اليت هي فرع الفعل فلم يتمكن الفرع متكن األصل، فلم يلحقه التنوين لذلك، " إن"
 :وقولـه

خ الَّله اهـزـالً ججراًأال رلُّ علـَي يلـدصحبـى مـٍِة ت١(يت( 

 .نون مضطراً: أال ترونين رجالً، وقال يونس: فمنصوب بفعٍل أي
 فصل

 :ويف صفته املفردة ثالثة أوجٍه
مع املنفي، فإما يف موضع املبتدأ والنصب على لفظ " ال"الرفع محالً على حمل 

 .االسم؛ ألنه بناًء مطرد، أو على حمل االسم
والفتح على تركيب االسم؛ فإنه ملا جاز تركيب االسم مع احلرف فمع االسم 

عنه : قلت. جعلت ثالثة أشياء كالشيء الواحد وهو مهجور يف الصناعة: فإن قلت. أوىل
 :جوابان

وهو ضعيف؛ " ال"أم ركبوا الصفة مع املوصوف مث أدخلوا عليهما : األول
 .فإنه إعادة الدعوى بنسٍق آخر

أن املوصوف والصفة متحدان ذاتاً متغايران لفظاً فكأن التركيب من : ينوالثا
؛ الفتراق "ال"كلمتني فقط خبالف املضاف واملضاف إليه فإما ال يبنيان مع 

 .لفظيهما وذاتيهما
ويف صفة املضاف النصب ليس إال، ملا مضى يف النداء، وأما املعطوف فإن 

 :بىن مع االسم؛ حلجز الواو بينهما، قالكان نكرةً فريفع وينصب ملا مر، وال ي
ون كريهةٌ أُدعـى هلـا    ـوإذا تك 

هـهـذا لعمـركم الصغـار بعينـ

  حـوإذا ي   بدنى جعدي ساحلَي اس
)٢(أب وال  ان ذاك ـال أم يل إن ك

                                     
 .٢/١٠١ ، انظر شرح املفصلالبيت لعمرو بن قعاس) ١(
 .١/٢٣١البيتان منسوبان لزرافة الباهلي، انظر شرح أبيات سبيوية ) ٢(



 

 

١٣٥ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 :وقال
  )١(إذا هـو باـد ارتدى وتأزرا ال أب وابناً مثل مروان وابنه

ملنفي جاز يف الثاين اإلعراب على الوجهني، فإنه صفة لألول فإن كررت ا
 .ال ماء ماًء بارداً أو ماٌء بارد: كقولك

 فصل
 .مع االسم مكرراً جاز وقوع املعرفة بعدها ورفع النكرة" ال"إذا كان 
ال زيد : هل زيد عندك أم عمرو؟ فجوابه: فألن القائل إذا قال: أما األول

إا نافية للجنس، ألا تنفي : وعان باالبتداء، وإمنا قلناعندي وال عمرو، فهما مرف
 .مجيع املسؤول عنه كالداخلة على النكرة

ال رجل عندي : هل رجل عندك أو امرأة؟ فجوابه: فإنه إذا قال: وأما الثاين
وال امرأة؛ فإن فتحتهما فظاهر، وإن رفعتهما فلمشاة املعرفة املذكورة آنفاً، واملربد 

فيه نافية " ال"ال نولك أن تفعل كذا، : النكرة واملعرفة بغري تكرار، وقوهلمجيوز رفع 
وامسها وجب الرفع " ال"ال ينبغي لك، وإذا فصلت بني : للفعل املستقبل، وتقديره

 .والتكرار
مع الفصل، وأما التكرار فألنه اسم مرفوع بعد " ال"أما الرفع فلضعف عمل 

ال :  على الصورتني، وقد حيذف املنفي كقوهلمفوجب أن يكون مكرراً قياساً" ال"
 .ال بأس عليك: عليك، أي
مخسة أوجٍه من حيث الصورة، وثالثة " ال حول وال قوة إال باهللا"يف : مسألة

عشر وجهاً من حيث مقتضيها، أما الصور ففتح األول مع فتح الثاين أو نصبه أو 
 .رفعه، ورفع األول مع رفع الثاين أو فتحه

يف االمسني نافية اجلنس، " ال"فذات وجٍه من املقتضى، وهو أن : أما األوىل
وكذا الثانية، وأن األوىل نافية اجلنس والثانية زائدة مؤكدة للنفي، فالواو عاطفة على 

 .لفظ املنفي

                                     
 .ل من بين عبد مناة بن كنانة لرجالبيت منسوب) ١(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٣٦

فإن األوىل هي النافية، والثانية إما زائدة والواو : فذات ثالثة أوجٍه: وأما الثالثة
 .، أو نافية على رأيي املربد"ليس"ع االسم، أو مبعىن م" ال"عاطفة على حمل 
يف االمسني إما نافيتان، أو مبعىن " ال"فذات ستة أوجٍه، فإن : وأما الرابعة

، أو بالعكس، أو األوىل نافية والثانية "ليس"، أو األوىل نافية، والثانية مبعىن "ليس"
 .، والثانية زائدة"ليس"زائدة، أو األوىل مبعىن 

، أو نافية، والثانية "ليس"فذات وجهني؛ ألن األوىل إما مبعىن : اخلامسةوأما 
 .نافية

اخلرب واجلملة بعده صفته، " خبٍري"إن جعلت " ال خري خبٍري بعده النار: "وقولك
ومتعلقه حمذوف، وإن جعلت اجلملة صفةً للمنفي كانت الباء زائدة " يف"فالباء مبعىن 

هذا وأما املضاف واملضارع " ال شر بشٍر بعده اجلنة: "يف اخلرب تأكيداً للنفي، ومثله
ال : لـه فنكرتان ملا مر يف املفرد، ومنصوبان صرحياً لعدم مانع اإلعراب كقولك

 .غالم رجٍل، أو ال خرياً من زيٍد عندك



 

 

١٣٧ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 األمساء ارورة
مقتضى اجلر اإلضافة كانت من اسٍم أو حرٍف، وعامله إما اسم أو حرف، 

إما عامالن بالدوران، وإن املقتضي اإلضافة؛ ألن املعين به : وإمنا قلناكغالم زيٍد، 
االسم ال يعمل : شرط عمل العامل، واالسم واحلرف ما مل يضافا مل يعمال، فإن قلت
 بالذات، وإال لعمل كل اسٍم، فما يلحقه لدى اإلضافة فيعمل به؟

 .تضمنه معىن حرف اجلر كما سيأيت: قلت
 إىل أن العامل يف املضاف إليه معىن احلرف، - العالمةمنهم–وذهب بعضهم 

إما أن تعمل حرفاً مضمراً أو معىن احلرف يف االسم، واألول غري : فيقال لـه
والثاين إما أن جتعله مستقال أو بواسطة املضاف، واألول باطلٍ؛ ألن هذا . مذهبك

ل به؛ ألنا نضيف املعىن غري معقول الوجود بدون املضاف، والثاين قريب مما نقو
العمل إىل حامل الصفة، وأنت إليها، وعبارتنا أوىل؛ ألن الصنع يضاف إىل الصانع ال 
إىل قدرته اليت ا الصنع، وملا كان عمل احلرف ذاتياً وعمل االسم عرضياً قدمنا 
احلروف اجلارة على األمساء املضافة، فنقول مسيت اجلارة حروف إضافٍة، إما ألا 

األفعال إىل األمساء، وإن اختلفت فيها جهة اإلضافة، أو ألا تضاف إىل تضيف معىن 
 :ارورات كاألمساء، وهي ثالثة فنوٍن

 .الزم للحرفية -
 .وكائن امساً وحرفاً -
 .وكائن فعالً وحرفاً -

 .من، إىل، حىت، يف، الباء، الالم، رب، واو القسم، تاؤه: الفن األول تسعة
نه معىن عام يف مواضع االستعمال فيكون حقيقةً فيه دفعاً هي للتبيني؛ أل" من"

للمجاز واالشتراك، ألا لو مل تقع على املواضع للمعىن العام وقعت خلصوص كل 
منها، فإن كان بالوضع األول يف اجلميع لزم االشتراك، وإن مل يكن لزم ااز، فإا 

 .سرت من البصرة: تأيت البتداء الغاية يف قولك
؛ فإا خمتصة باالبتداء "منذُ"صريون خيصصوا باالبتداء املكاين قياساً على والب

الزماين، واحلكم التخصيص مبا استعمل فيه الكلمة اتفاقاً، واجلامع الداللة على 



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٣٨

 .الطرف املبتدأ منه
لَّمسِجد أُسس ﴿: والكوفيون يطلقونه على االبتداء الزماين أيضاً، كقوله تعاىل

 .)١(﴾التقْوى ِمن أَوِل يوٍم أَحق أَن تقُوم ِفيِهعلَى 
أخذت "وللتبعيض يف حنو ". من تأسيس أول يوٍم"والبصريون على أن التقدير 

ولوالها مل يستغرق " ما جاءين من رجٍل"ومزيدة لتبيني إرادة التأكيد يف حنو " الدراهممن 
 .النفي

 ىن زيادا ؟قد أفادت االستغراق فما مع: فإن سألت
 .لو حذفتها بقيت صورة اجلملة حباهلا خبالف الصور املتقدمة: قالوا: أجبت

إلفادا التأكيد وبقاء اجلملة دوا ومل " إن"وللمعترض أن ينقض القاعدة بـ 
تسم زائدةً، وسيبويه ال يزيدها إال يف غري املوجب نفياً واستفهاماً باالستقراء، 

، وهي )٢(﴾يغِفر لَكُم من ذُنوِبكُم﴿: ب أيضاً كقوله تعاىلواألخفش يزيدها يف الواج
لالبتداء، وزعم أنه يعم ما استعملت فيه، " من"للتبعيض عند سيبويه، والعالمة جعل 

 .ويف اطراده تكلف ظاهر
والَ ﴿: وكوا للمصاحبة كقوله تعاىل" من"النتهاء الغاية معارضة لـ ) إىل(

الَهوأْكُلُوا أَمتاِلكُموِإلَى أَم ٣(﴾م(اِري ِإلَى اِهللا﴿، وأَنص نم﴾)راجع إىل معىن )٤ 
االنتهاء، فإن املعىن مضافة إىل أموالكم، ومن يضيف نصرته إياي إىل نصرة اهللا، وهل 

 تدل حقيقة على إدخال ما بعدها يف الفعل املتقدم أم على عدم اإلدخال ؟؟
ن الثاين، وبالعكس، ومشتركة بينهما، تدل على األول دو: فيه أربعة أقواٍل

 .وإن كان ما بعدها من جنس ما قبلها أدخلت، وإال فال
والثالث يوجب اشتراك اللفظ بني النقيضني ومنعه األصوليون إال أن يفسر 

                                     
 .١٠٨آية : سورة التوبة )١(
 .٣١آية : سورة األحقاف )٢(
 .٢آية : سورة النساء )٣(
 .٥٢آية : سورة آل عمران )٤(



 

 

١٣٩ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 .)١(عدم اإلدخال باإلخراج ليتضادا فيجوز كالقروء
 .تكون جارةً، وعاطفةً، وحرف االبتداء) حىت(

، وتفارقها يف أن جمرورها طرف ما قبلها أو مالقي "إىل "فاجلارة يف معىن
أكلت : طرفه، ألن املراد من الفعل املتعدي ا انقضاء ما تعلق به متدرجاً كقولك

الصباح، ويف أا تدخل ما بعدها يف حكم حىت السمكة حىت رأسها، ومنت البارحة 
أن :  للمربد، وعن الكسائيما قبلها بال خالٍف، ويف أا ال تدخل على املضمر خالفاً

 .مضمٍر، وهو فاسد، إلضماٍر بال فائدٍة" إىل"ما بعدها جمرور بـ 
والعاطفة ال ختلو عن معىن الغاية، فتعطف تارةً الطرف األعلى على الشيء 

جاء احلاج : مات الناس حىت األنبياء، وتارةً الطرف األدىن، كقوهلم: تعظيماً، كقوهلم
ضربت : كون املعطوف من جنس املعطوف عليه، فيقالحىت املشاة، فلذلك وجب 
" حىت"األحسن إعادة الفعل بعد : حىت احلمار، وقيل: القوم حىت زيداً، وال جيوز

 .حىت زيداً ضربته ليكون تأكيداً لدخول الغاية يف الفعل: فيقال
 :والثالثة كقوهلم

مهِطيِكلَّ مم حىت ت تطَوم ى اِجليتحماـو نَ بأرسانادقَد٢( ي(  

ويبتدأ بعدها بكلتا اجلملتني، وقد تدخل الواو عليه كما مر، وينقدح يف 
األوجه الثالثة، ويضمر اخلرب على الثالث وهو " أكلت السمكة حىت رأسها: "مسألة

 ".مأكول"
فالن ينظر يف "املال يف الكيس، أو تقديراً كـ "للوعاء حتقيقاً كـ " يف"
 لتمكنهم يف اجلذوع )٣(﴾وُألصلِّبنكُم ِفي جذُوِع النخِل﴿: عاىل، وقوله ت"الكتاب

، نظراً إىل الظاهر، وقول "على"هي يف اآلية مبعىن : متكن املظروف يف الظرف، وقيل
يف نفٍْس مؤمنٍة مائة من ((: إا قد تكون للعلية كما يف قوله : بعض الفقهاء

                                     
 . واحليض، الطهر:ءرالقُ) ١(
 .٩٣البيت المرئ القيس، انظر ديوانه ) ٢(
 .٧١آية : سورة طه )٣(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٤٠

 . منكر عند أهل اللغة)١())اإلبل
به داء، أي لصق به، ومررت بزيٍد، أي : أصلها اإللصاق كقولك: باءال

كتبت بالقلم، وهي باء : مروري مبوضٍع يقرب منه، ويدخلها معىن االستعانة حنو
السبب، واملصاحبة حنو خرج بعشريته وهي باء احلال وباء املالبسة أي مالبساً 

والَ تلْقُوا ﴿:  وقوله تعاىلألقى بيده،: بعشريته، وقد تكون زائدةً يف املنصوب حنو
ِديكُم٢(﴾ِبأَي(ِهيًدا﴿:  أي أنفسكم، ويف املرفوع حنوكَفَى ِباِهللا ش﴾)وحبسبك زيد، )٣ 

والقياس زيادا على املنصوب؛ ألن حروف اجلر وضعت للمفعولية وللتعدية، إما مع 
في وقد أهلكه، ولتأكيد الن: أي" ذهب باملال"املصاحبة كما مر، أو بدوا كـ 

 :كقوله" يف"مضى، وليست بالزائدة، الصرفة؛ إلفادا معىن، ومبعىن 
ـْع م  )٤(ن أَحـدـومـا بـالرب

 .بعت هذا ذا: وللمعارضة حنو
السرج ملالكه وللفرس، وللتعليل، ومبعىن الواو يف : لالختصاص كقولك: الالم

رِدف ﴿ :كقوله تعاىلزيد أضرب مين لعمرٍو، وقد تزاد : القسم، وللتعدية كقولك
 .)٥(﴾لَكُم

كون جمرورها نكرةً : للتقليل، وقد تستعمل للتكثري جمازاً، وهلا خواص: رب
ربه رجالً؛ ألن : ظاهرةً أو مضمرةً ال ترجع إىل مذكوٍر، مفَسرةً مبنصوٍب كقولك

 .وضعها تعليق الفعل بعدٍد غري مستغرٍق
وكون جمرورها الظاهر موصوفاً ألن واملعرفة إما واحد أو جنس أو مستغرق، 

                                     
 .٣/٥٨احلديث رواه مالك يف املوطأ ) ١(
 .١٩٥آية : سورة البقرة )٢(
 .٧٩آية : سورة النساء )٣(
 :ومتامه بيت للنابغة الذبياين، جزء منهذا ) ٤(

 عيت جواباً وما بالربع من أحد وقفت فيها أصيال الً أسائلها
 .٢ ص: هديواننظر ا

 .٧٢آية : سورة النمل )٥(



 

 

١٤١ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 :املوصوف أقل من املطلق، قال
ـٍْد هرقْته ذلك الْيـ   )١(اِلـَـوم وأَسرى من معشٍر أَقْي رب ِرف

فهرقته، ومن معشٍر، صفتان للمجرور برب، وفائدا كوا واجبة التقدم على 
فله الصدر، وكون فعلها حمذوفاً على الفعل املتعلقة هي به؛ ألن التقليل يشابه النفي 

األكثر، ألا يف األكثر جواب لفعٍل مسؤوٍل عنه يدل على متعلقها، وكون فعلها 
 إما ألن )٢(﴾ربما يود﴿: ماضياً، ألا جواب سؤاٍل عن فعٍل ماٍض، وقوله تعاىل

ل مقام إخبار اهللا عن املستقبل جيري يف التحقيق جمرى املاضي، أو لوضع املستقب
 .املاضي كما هو بعد مل

 :فتدخل على القبيلني واملعرفة، قال" ما"ويكف بـ 
ـَاِجيـج بين ًربمـا اجلَـاِملُ الْمؤبلُ فيهم   )٣(هن اِملهـارـوعن

رضم الراء مع خفة الباء مفتوحةً ومضمومةً وساكنةً: وفيها لغات أُخ. 
 .ةًفتح الراء مع شدة الباء وخفتها مفتوح

 .إحلاق التاء الساكنة ا والراء مضمومة والباء مشددة أو خمففة
أن احلروف نائبة عنها وجواز : وتضمر بعد حروف العطف، وعن بعضهم

 .إظهارها بعدها يبطله
هي بدل عن الباء املوصل للفعل إىل املقسم به لقصورها عنها ) الواو(

 :ذا رمي إدخاهلا يف املضمر رد الباُء، قالباختصاصها باملظهر سوغَه احتاد خمْرجهما فإ
 )٤(الَ والَ أَغَامـاـَفـال ِبك ما أَس رأى برقـاً فَأوضع فوق بكٍْر

؛ الستيجاا فعل القسم على التخصيص  والتزام إضمار الفعل معها دون الباء
 .دون الباء
والوخامة الختصاصها بدل عن الواو كتجاٍه وختمٍة فإما من املواجهة : التاء

                                     
 .١٣ ديوانه انظر ،البيت لألعشى الكبري) ١(
 .٢ية آ: سورة احلجر )٢(
 .١٨٣مغين اللبيب انظر  ،البيت أليب االيادي) ٣(
 .البيت لعمرو بن يربوع بن حنظلة) ٤(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٤٢

يف اختصاص اإلبدال بصورٍة معينة، " اسنتوا"من بني املظهرات باسم اهللا، وشبه بـ 
 .تربى وترب الْكَعبِة، وهو شاذ: وحكى األخفش
 ".مذْ"، "منذ"، "الكاف"، "عن"، "على: "مخسة: الفن الثاين

، "مع" مررت عليه، ومعىن :لالستعالء، وتطلق على معىن الباء يف قوهلم" على"
 :فالن على جاللته يفعل كذا، وكوا امساً يف قولـه: يقال

 )١(لـتصل وعن قَيٍض ببيـداء جمه غَدت من عليه بعدما مت ظمؤها

أي من فوقه وأعاله؛ فإن حرف اجلر ال يدخل احلرف، وأمارة حرفيتها 
نية، ملناسبتها احلرف لفظاً يدل إيصاهلا الفعل مبا بعده، وكذا أخواا، وهي امساً مب

 .عليه كون آخره ياًء مع الضمري ال ألفاً كرحاه، وكذا البواقي
أخذت عنه املال، ويلزمها زوال عن حمٍل، ووصول : للمجاوزة كقولك": عن"

أديت عنه الدين، واقتبست عنه العلم، : إىل آخر، فأطلق على عاٍر منهما جمرداً فقيل
 املبدأ قد يتناوبان، وملفارقتها إياها خبصوص ااوزة قد يف تعني" من"وملشاركتها 

زيد أفضل من عمرٍو، : كقولك" من"يتنافيان، فإذا أردت االبتداء الْبحت فـ 
وألنك تعني مبدأ أفضلية زيٍد أنه من عمرٍو، وال تالحظ جماوزةً ما، أو التجاوز 

:  فأيهما شئت كقولكذهلت عنه، أو ابتداًء مع جتاوٍز: كقولك" عن"الصرف فـ 
سقيته عن العيمة، اوزتك ا عنه، ومن العيمة؛ ألن سقيك نشأ من عيمته، أي 

 :العيمة املدركة، وجميئها امساً يف قوله
  )٢(ني اخلط أو مساهيـجـمن عن مي جرت عليه كل ريـٍح سيهوج

 .من جانب ميني اخلط: أي
 الذي كزيٍد، يف حال السعة جاءين: للتشبيه، وكوا حرفاً يف قوهلم) الكاف(

فإن اجلار يتعلق بالفعل املقتضي للفاعل فتتم به الصلة مجلةً، ولو كانت امساً كان 
 الذي هو مثل زيٍد، وحذف شطر الصلة قليل، فإن عارضت :خرباً ملبتدأ حمذوٍف أي

حبذف الفعل والفاعل ومها شطرا الصلة فرقت بأن الظرف نائب مستقل للفعل حىت 
                                     

 .١٢٠ص ،ديوانه:  انظر،البيت ملزاحم العقيلي) ١(
 . لرجل من بين سعدةمنسوب) ٢(



 

 

١٤٣ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

ةً برأسها فكأنه ال حذف، واخلرب ال ينوب عن املبتدأ هذه النيابة، وورودها جعل مجل
 :امساً يف قول الشاعر

  )١(كالطَّعِن يهلك فيه الزيت والفتل أَتنتهونَ ولَن ينهى ذوي شطٍَط

 شيء :فإا فاعلة، واحتمال كوا حرفاً وهي مع ما بعدها صفة للفاعل، أي
 .م حذف الفاعل الذي هو العمدةكائن كالطعن يستلز

 :فيه كافةً، والكاف إما اسم كقوله" ما"جوز كون " كًن كما أنت: "وقوهلم
)٢(أَفَنـانُ رأْسـك كالثُّغام الْمخلس اـدمـالَقَةً أُم الْولَيد بعـَأَع

 ".رمبا"وإما حرف كـ 
ألن ما بعدها مرفوع،  ؛وكوا موصوالً حمذوف مبتدأ الصلة، وال جتوز زيادا

 .وألن الكاف ال تدخل الضمري املتصل
يف املكانية يتشبثان " من"مها حرفان البتداء الغاية الزمانية كـ ): مذْ ومنذُ(

ما رأيته منذ يوم اجلمعة، أي : بالفعل تشبثها، وامسان، إما البتداء الغاية كقولك
ما كلمته :  زمان الفعل كقولهابتداء عدم الرؤية ذلك، أو للظرف أي لبيان جمموع

 معرفة بتةً، ألن املراد تعيني الوقت، وكذا امساً -حرفاً-منذ يومان، فما بعدها 
 .مبعناها

وأما الثالث فيجوز التنكري؛ ألن الغرض عدد زمان الفعل فال ينايف النكرة 
أما واملعرفة، ومها يف االمسية مضافان إىل واجب احلذف يدل عليه مصدر الفعل، فك

أو " من"بعض االسم فبنيا؛ ملناسبتهما احلرف لفظاً، وألما حينئٍذ يتضمنان معىن 
على الضم تبعا للميم؛ فإن " منذ"تضمناً ال يظهران خبالف سائر الظروف، وبىن " يف"

 .فأتبع التاء امليم مرةً ومرةً بالعكس" منتٍن وِمنِتٍن"النون حاجز غري حصٍني بدليل 
 .حاشا، وعدا، وخالَ: ثالث ثالثةالفنُّ ال

                                     
 .٦٣ ه، ص انظر ديوان،لألعشى الكبريالبيت ) ١(
 .ملرار الفقعسيالبيت ) ٢(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٤٤

 :هو حرف جٍر كقوله: فقال سيبويه" حاشا"أما 
 )١(مـاة والشتـى املَلْحـاً علـضن ي ثَوبانَ إنَّ بهحـاشـا أبـ

اللهم اغفر يل وملن مسع : "هو فعل؛ لنصبه ما بعده كقول بعضهم: والفراء
أي " احلشا"من " فاعل" املغفورون، وألنه ، أي جانبهما"حاشا الشيطان وابن األصبغ

وإذا جر ما :  قال)٢(﴾حاش ِهللا﴿: اجلانب كجانب، وملصاحبته الم اجلر كقوله تعاىل
بعده فالالم مقدرة، وبعض األصحاب أنه مصدر منون تقديراً إذا كان مع الالم، أو 

 .مضاف إذا خال عنه
ونصب ما " ما"ما صلةً لـ فكوما فعلني ظاهر، لوقوعه) عدا، وخال(وأما 
: يضعف فعليته، وقيل" حاشا"بـ " ما"إما حرفا جٍر، وعدم وصل : بعدمها، وقيل

جاءين القوم ما خال زيداً أي : هي املصدرية فقولك" خال وعدا"الداخلة على " ما"
اشتريت : املوصولة ال يوصف ا فال يقال) ما(وقت خلوه، مث حذف املضاف؛ ألن 

 .ظم، وهاهنا قد وصف ا القوم وألنه ال راجع من اجلملة بعدها إليهاالكتاب ما تع

                                     
 .األسدىنقذ بن الطماح البيت مل) ١(
 .٣١آية : سورة يوسف )٢(



 

 

١٤٥ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 فصل يف القسم
هو حتقيق مجلٍة بأخرى، واحملقق ا يدعى القسم؛ لظهوره ا، والثانية املقسم 

لعمرك : حلفت باهللا وحنوه، أو امسية كقولك: عليها، واألوىل إما فعلية كقولك
 .إفادة كل منهما بدون األخرى كالشرط واجلزاءوحنوه، واجلملتان كواحدٍة؛ لعدم 

وحتذف الثانية حذفها مثة، ولكثرة تلفظهم بالقسم خففوه حبذف الفعل يف 
 .لعمرك ما أقسم به: ، وأشباهها، والتقدير"لعمرك"، واخلرب يف "باهللا"

أميٍن وِمن (درجاً عند سيبويه، والفراء جيعل الكلمة مجعاً، ونون ) أمين(ومهزة 
نماهللا، آها اهللا و: ومعه يف". اهللا واهللا"، وحرف القسم من غري عوٍض يف )و

ويتلقى " لَعمر"وباإلبدال عن الباء واواً أو تاًء، واختيار الفتح على الضم األشهر يف 
باهللا ألصومن، وإنك لزاهد، وما خرجت، وال : وحرف النفي، يقال" إن"بالالم و
 :وقد حيذف حرف النفي قال. أخرج

ِتِقلٌتبقَى على األيام مببـَج ـا الَّله ياِة ررنُ السـَوغَِرد هِسن ١(اع(  

 حجة األولني " ما"، والزجاج يسحبه إىل "ال"وأكثرهم خيصص احلذف بـ 
 أن حذف الالم يستلزم حذف النون املؤكدة ملصاحبتها، وحذف -سوى االستقراء-
احلرف املضمر الضعيف العمل فإنه باملشاة مع بقاء عملها يستلزم إعمال " إن"

" إن"عاملة بالتشبه، فحكمه حكم " ما"وبدون عملها ال داللة على التأكيد أصالً، و
وقد تبدل من باء القسم بعد " ال"بـ " ما"ودليل الزجاج تشبيه " ال"فتعني حذف 

تمحض الكالم حذف الفعل الواو والتاء، والم اجلر ومن واهلمزة وها، أما اإلبدال فلي
حلفت باهللا حيتمل اإلخبار، وهذه احلروف خمتصة باحللف، وأما : حلفاً؛ فإن قولك

" الالم"حذف الفعل فالستبشاع تعدي الفعل الظاهر بغري حروف التعدي، واطرد يف 
؛ ملشاركتهما أخواما يف العوضية، ويف الالم والتاء معىن التعجب وقد "من"و

باسم اهللا والكعبة، وعن " أميٍن"بريب خصوص ختتص " من"يكونان بدونه، و
من اهللا، وتضم ميمها يف احللف وحتذف نوا، وتبقى امليم مضموماً : األخفش

                                     
 .١/١٢٤البيت أليب ذؤيب اهلذيل، انظر ديوان اهلذليني ) ١(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٤٦

ومكسوراً، إما ألنه غري عن موضوعها فأسرع إليه التغري، وإما ألن القسم موضع 
صتا وامليمان خ" ميٍني"واملكسورة عن " أميٍن"املضمومة اختصرت عن : ختفيٍف، وقيل
 :وتطلق صيغة اليمني على االستعطاف كقوله. باسم اهللا كالتاء

  )١(قُبيلَ الصبِح أَو قَبلْت فَـاهـا ِبدِينك هلْ ضممت إلَيك نعمى

 .لتأكيد جناح احلاجة إىل املستعطف
 فصل

 :وقد حيذف الباء ويعدى الفعل بنفسه فينصب املقسم به كقولك
نم بـ قَلِبي لَأَال راهللا ناصح ه 

، وقد يعوض من الواو حرف "الِه أبوك: "وقد يضمر فتجرُّه كما يف قوله
ال ها : أأهللا، وقطع مهزة الوصل يف أفآهللا، وحرف التنبيه كقوهلم: االستفهام كقوهلم

ذا : اهللا ذا، إما حبذف ألفها اللتقاء الساكنني، أو بإثباا؛ ألنه على حده، قال اخلليل
سم عليه، أي ال واهللا األمر ذا، فحذف األمر لكثرة االستعمال، فلذا ال يقاس مق

ال ها اهللا لقد كان كذا، فيجيء : عليه، وعن األخفش أنه توكيد للقسم كقوهلم
، )٢(﴾والنهاِر ِإذَا تجلَّى واللَّيِل ِإذَا يغشى﴿: باملقسم عليه بعده، ويف حنو قوله تعاىل

ليس من " مث"حبياتك مث حياتك، ألن : لقسم والثانية للعطف كقوهلمالواو األوىل ل
 .حروف القسم، ولو كانت الثانية للقسم جليء معها بواو العطف

                                     
 .٢٨٦ ديوانه ، انظر البيت نون ليلى)١(
 .٢، ١آية : سورة الليل )٢(



 

 

١٤٧ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 باب األمساء ارورة بإضافة األمساء إليها
 .معنوية حقيقة حمضة، ولفظية غري حقيقٍة غري حمضٍة: اإلضافة نوعان

 . الثاين على تقدير االنفصالهي اليت ال يعمل األول يف: فاألوىل
 .ضدها: والثانية

وفائدة األوىل تعرف املضاف، إن كان املضاف إليه معرفةً، وختصصه فقط إن 
 .كان نكرةً، والتخفيف حبذف التنوين أو النون

 .وفائدة الثانية التخفيف فحسب
وكل ، )١(هي يف األكثر مبعىن الالم كدار زيٍد، وجلّ الفرس: القول يف املعنوية

 .مبعىن مجيع األجزاء، وإضافة األجزاء إىل املتجزئ مبعىن الالم" كُال"الدراهم، فإن 
 :كقوهلم" يف"كخامت فضٍة، وقد جتيء مبعىن " من"أو مبعىن 

 لَــى الطَّــف ـْقَت ....................

 .)٢(﴾مكْر اللَّيِل﴿و
ف؛ ألن التضمن غري الزٍم إمنا مل ينب املضاف إليه مع تضمنه معىن احلر: قيل

غالم زيٍد أفاد التعرف، وإذا فككت : كما يف الظرف، وفيه نظر؛ ألنك إذا قلت
وجئت بالالم أفاد التنكر، فاإلضافة إمنا تتحقق إذا كان معىن احلرف الزماً، خبالف 

صمت اليوم، ويف اليوم؛ فإن معنامها واحد وال يكون املضاف يف غري املعنوية : قولك
 ألن فائدا األصلية التخصص، وهو حاصل دوا، والكوفيون جيوزون تعرف ؛ةًمعرف

اخلمسة األثواب، وهو لغة قوٍم غري : العدد املضاف بالالم إىل املعرف ا، فيقولون
فصيحٍة، ووجه بأن األول والثاين شيء واحد وقد تعرف الثاين بالالم فليتعرف األول 

غالم الرجل، وهو مشكلٌ : إذا افترقا ا يف حنوا، الحتادمها بالذات خبالف ما 
 .بسوار الذهب 

                                     
 .الذي يلبسه ليصان به: جل الفرس) ١(
 .٣٣آية : سورة سبأ )٢(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٤٨

 فصل
حكم االستفهام .  أوصافاً-سوى التعريف-ويكتسي املضاف من املضاف إليه 

كما جيب يف " تضرب"غالم أيهم تضرب؟ فيجب تقدمي الغالم على عامله، : تقول
م التقدم كما يف غالم من تكرم أكرم، فيلز: وحكم الشرط تقول. ؟"أيهم تضرب"

نعم غالم الرجل بكر، والبناء وقد مر، والتنكري : االستفهام، ومعىن العموم يف قوهلم
نكر أوالً جبعله جنساً مث أضيف " زيد"زيد رجٍل، ويف األخرية نظر؛ فإن : حنو

 .للتخصيص، فتنكره باجلنسية ال باإلضافة
 افة إىل املعرفة ومن األمساء أمساء توغلت يف اإلام فلم تتعرف باإلض

إما لبقاء إامها؛ فإن يف غري املضاف إليه ومثله كثرةً ال حتصى أو " مثٍل"و" غري"كـ 
رب غريك : لكوا مبعىن اسم الفاعل فال تكون اإلضافة حقيقةً فال تعرف، فيقال

ومثلك رأيتهم، إال إذا اشتهر املضاف مبغايرة املضاف إليه أو مبماثلته فيتعني إذن، 
مررت باملماثل زيداً، أو باملغايرة، : ة األوىل منقوضة باملماثل واملغاير يف قولكوالعل

ومن األمساء ما تلزم اإلضافة إما ظرف كاجلهات، أو غريه كبعٍض وكٍل وحنومها، 
 .ومنها ما ال يلزمه كأكثر األمساء

 فصل
 لتبغيض ما أضيفت إليه، فإن أضيفت إىل املعرفة لزم تكثرها إما لفظاً" أي"

أي الذي لقيته أكرم، وإن أضيفت إىل النكرة : بالتثنية أو اجلمع، أو معىن كقوهلم
جاز إضافتها إىل املفرد؛ ألن املفرد النكرة ال يأىب إرادة التعدد، ولذلك عمت مع 

 :النفي، أما قوله
  )١(ى املقَامـِة الَ يراهـاـفقيد إل فَـأَيـي مـا وأَيك كان شرا

بيين وبينك، وإذا جرى : ؛ ألنه حصل التعدد بالعطف كقوهلم"أَيُّنا"قدير ففي ت
أَيا ما تدعوا فَلَه ﴿ :كقوله تعاىل" أٍي"بعض منه جاز إضماره بعد " أي"ذكر الذي 

                                     
 .١٤٨ ص: ديوانهانظر  ،عباس بن مرداس السلمىلالبيت ) ١(



 

 

١٤٩ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 والستدعائه اإلضافة أوقعوا حرف التنبيه بعدها يف النداء لئال )١(﴾اَألسماَء الْحسنى
 .ري متوسٍطيليها الصفة من غ

 فصل
" كُل"مثل  فألن وضعها لذلك، ما األول، أ مثىن معرفٍة،إىلإمنا تضاف " كال"
 :تؤكد النِكرات، و قولُه ن فيها تأكيداً، والوأما الثاين؛ فأل لإلحاطة،

  )٢(لْـ وقَبهـجك وـال ذلـِكو إنَّ ِللْخـِير وِللشـر مـدًى

يشٍٍٍٍِير إلَى كَثرٍة، وجيوز التفريق " ذَا "فَإنه ﴾بين ذَِلكعوانٌ ﴿ :فمثل قوله تعاىل
يف الشِر كقَولكواعلم أن أقل نسبٍه بني شيئني يسوغ إضافة  كال زيٍد و عمرو،: ع

 :قال. خذ طرفك: حد حاملي اخلشبةأآلخر كقول ا ىلإأحدمها 
 )٣(ائِبر القَا يفهلَغَز أذاعت يلٌهس إذا كَوكَب الَخرقَاء الح ِبسحرةٍٍ

 .ه إليهات إضافٍلفحسن جدها يف العمل عند طلوع سهي
نفسه ممتنع أريد به امتناع إضافة أحد  إن إضافة الشيء إىل: و الذي قيل
 . هلانقضاً" نفس الشيء"و " كل الدراهم"فال ينهض  خر،املترادفني إىل اآل

 فصل
  موصوفها عند البصريني،ميتنع إضافة املوصوف إىل صفته، والصفة إىل

الصفة  وعدم ترادفهما يضعفه وبأن  إىل نفسه،ءواستدلوا على األول بأا إضافة الشي
فلو أضيف املوصوف إليها لزم إما اجلمع بني  تستحق إعراب املوصوف بالتبعية،

ن عمل عامل  ألمتنافيني أو الترك مبقتضى أحد الدليلني، أو حصول إعراب بعاملني؛
 ول،إن غاير اجلر الذي هو عمل املوصوف فإن عملنا مبقتضامها لزم األاملوصوف 

وإال لزم  وأن مل يغايره و أعملنامها لزم الثالث، وإن مل نعمل بأحدمها لزم الثاين،
فلو أضيف إليها لزم   ضمريه،:وبأن الصفة متضمنة للموصوف أي ،الثاين أيضاً

                                     
 .١١٠آية : سورة اإلسراء )١(
 .٤١ ص:  ديوانه، انظر البيت لعبد اهللا بن الزبعرى)٢(
 .٣/٨، انظر شرح املفصل ال يعرف قائلهالبيت  )٣(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٥٠

عني هذه األوجه أيضاً، وبأن ، وعلى الثاين تإضافة املوصوف إىل نفسه ضمناً
 للتأخر عنه املوصوفية تقتضي تقدمه على الصفة؛ فإن الصفة تتأخر عن الذات طبعاً

 إليه للصفة تقتضي تأخره عنهما فال جيتمعان، واستدل الكوفية ، وكونه مضافاًوضعاً
 وجانب الغريب، ومسجد اجلامع، دار اآلخرة، و صالة األوىل،: على األول بقوهلم

 .ة احلمقاءوبقل
و أجيب عنها بأن األمساء الثانية فيها صفات ملوصوفات حمذوفٍة وهي املضاف 

وعلى الثاين  واحلبة، أو شبهها، واملكان، والوقت، والساعة، احلياة، :، وهياإليه
 وهل عندك جائبة خٍرب ،ٍبعليه سحق عمامٍة، وجرد قطيفٍة، وأخالق ثيا: "بقوهلم

 .)١(؟"ومغربة خرب
ن هذه الصفات جردت عن الوصفية إىل االمسية مث أضيفت أ :وجوابه

 :يف قوله" العائذات "عطف بيان على" الطري"كما أجرى النابغة  ص،يللتخص
 )٢(ِدن و السيلَِغ بني الْةَكَّ مـانُبكْر  و الْمؤمِن العاِئذَاِت الطَّيِر ميسحًها

فإنه بدون اإلضافة ممتنع   على املوصوف،ة للصفإلزالة الشيوع ال تقدماً
 .التفاقاب

و عن ابن السراج أن إضافة املوصوف إىل صفته غري حمضٍة؛ ألنك لو فصلت 
 ،ٍةلقيته ذات مر: امسه كقوهلم بينهما بالتنوين مل يتغري املعىن، و قد يضاف املسمى إىل

وهي  ،ٍدوقد تزاد ألفاظ يف صورة املضافية لنوع تأكي فكأنه يقول مسمى هذا اللفظ،
 :قال لبيد االسم و احلي واملقام،

 )٣(رذَتد اعقَ فَالًاِم كَالًو حِكبو من ي إلَى الْحوِل مث اسم السالم عليكُما

 :و أنشد

                                     
 .٣/٢٧٨انظر غريب احلديث للهروى،  )١(
 .٢٠ص: ديوان النابغه الذبياىنانظر  )٢(
 .٢١٤ ص:  ديوانهانظر )٣(



 

 

١٥١ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

ـَا قُـر إن أَباك حي خويِلـٍد )١(ــاِقم على اإلحهفَاِئقد كنت خ  ي

 :قال الشماخ
)٢(ِنيِعــل اللَّجالر كَِبئْ الذَّامـمقَ ت عنه ذَعرت بِه القطَا ونفَيـ

 فصل
ويضاف امسا الزمان واملكان إىل اجلملتني؛ لتخصصهما بظرفيتهما كقولـه 

أتيتك إذا اخلليفة عبد امللك، : ، وقوهلم)٣(﴾هذَا يوم ينفَع الصاِدِقني ِصدقُهم﴿ :تعاىل
إىل الفعل؛ ألا " آية"وقد أضيف واجلس حيث جلس زيد، وحيث زيد جالس، 

 :تعينه كأمساء الزمان، قال
ـّي تِميمـاً ـَِة مـا تحب أال من مبلـغٌ عن  )٤(اـون الطَّعامـُّبـآي

اذهب : يف قوهلم" ذو"، وكوا مصدريةً مينعه، و "ما"واالستدالل على زيادة 
 . بذي سالمتك، وهو األمر الذي يسلمك:بذي تسلم، أي

 فصل
جيوز الفصل بني املضاف و املضاف إليه بالظرف يف الشعر عند سيبويه، 

جةُ لسيبويه أما كشيٍء والكوفيون يسوغونه بغري الظرف ويف غري الشعِر أيضاً، واحلُ
التعريف، والقياس عدم الفصل " الم"عني ملعىن األول كـ مواحٍد من حيث إن الثاين 

، وبالظرف للتوسع فيه، وأنشد قول عمرو بن مطلقاً خالفناه يف الشعِر للضرورة
 :قميئة

تربعتما اس اِتيدس ا رأََتـاـِللَّ لَمهالَ م نم ـومالْي ر٥(ِه د(  

 :وقول الثاين
                                     

 .٣/١٣:  انظر شرح املفصل، قره بن خويلدبار بن سلمى يهجوجلالبيت  )٤(
 .٣٢١ص : الشماخ ديوان انظر )١(
 .١١٩آية : سورة املائدة )٣(
 .يزيد بن عمرو بن الصعقلالبيت ) ٣(
 .٧٣ ص: انظر ديوانه) ٤(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٥٢

ا لَهِب من الَ أَخا يف احلَروا أَخمماـَإَذَا خ هوةً فدعاهبيوماً ن ١(اف(  

، وحكاية الكسائي )٢(﴾همئُقَتلَ أَوالَِدِهم شركَا﴿ٍر وملخالفيه قراءة ابن عام
أن الشاة لتجتر فتسمع صوت واهللا : هذا غالم واهللا زيٍد، وحكاية أيب عبيٍد: عنهم
 .را

 :وقول الفرزدق
ـَي وجبهـِة اَألسـِد  يـا من رأَى عارضاً أُسر بـه   )٣(بني ِذراع

 :وقول األعشى
بـلـالَـ إالَّ عاـــُةَ أَود هارـزـِد الْجهـَاِبٍح ن   )٤(هـةَ س

 .وأجيب عن البيتني بأن املضاف إليه لالسم األول مضمر بشرط التفسري
 فصل

واسأَِل ﴿: وقد حيذف املضاف عند أمن اإللباس لقيام دليٍل عليه، قال اهللا تعاىل
: يل إطالق اسم احملل على احلال كقوهلمهذا من قب:  أن يقول)٦(، وملُكاوٍح)٥(﴾الْقَريةَ

 :سال الوادي، وأكلت السفرة، وقد ورد اللبس يف الشعِر، قال ذُو الرمة
  )٧(قَضى نحبه يف ملْتقَى القوم هوبر  عشـيةَ فَـر احلَارثيونَ بعدما

 :وقال
 )٨(عـي النطَاِسي ِحذْيمـاخِبري مبا أَ  فَِإنِنيي وهـلْ لكُم ِفيما إلـ

 ابن هوبٍر، وابن حذٍمي، واحتمال قيام القرينة احلالية مينع اإللباس، وإذا :أي
                                     

 .١/٢١٧، انظر شرح أبيات سيبويه  أيضابنت سيارنسب إىل درين بنت عبعبة، ولالبيت ) ٥(
 .١٣٧آية : سورة األنعام )٢(
 .١/٩٢ الكتاب انظر يف ديوانه، غري موجودالبيت ) ٢(
 .١٥٩ :ص:  ديوانهنظرا) ٣(
 .٨٢آية : سورة يوسف )٥(
 .املنازع: املكاوح) ٥(
 .٢/٦٤٧انظر ديوانه ) ٦(
 .١١١ديوانه انظر وس بن حجر، ألالبيت ) ٧(



 

 

١٥٣ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

حذف املضاف فقد يعطى حكمه من اإلعراب والتذكري واجلمع املضاف إليه، وقد 
 ما: "ال يعطى، وقد جيمع بينهما، أما اإلعراب فإعطاؤه مشهور، وأما عدمه فكقوهلم

 ".كُلُّ سوداَء تمرةً وال بيضاء شحمةً
 :قال أبو دؤاٍد

ام ِسِبنيحأًـ أَكُـلَّ امرٍئ تب ر قَّـدوـاٍر تنـاراًـو١(اللَّيـل ن(  

 :وهو شاذ كإضمار احلرف اجلار، أما التذكري فكقول حسان
)٢(السلْسِل ِحيـِق بالر بردى يصفَّق   يسقُونَ من ورد البِريص علَيهم

واسأَِل ﴿: ؛ لتذكري ماء بردى، وعدمه فكقوله تعاىل"يصفق"فذكر ضمري 
 .)٣(﴾الْقَريةَ الَِّتي

وكَم من قَريٍة أَهلَكْناها فَجاَءها ﴿ :أما حكم اجلمع واجلمع فكقوله تعاىل
أو بدونه " إٍذ" إليه إما بعوض كـ ، وقد حيذف املضاف)٤(﴾بأْسنا بياًتا أَو هم قَاِئلُونَ

 :، وقد جاءا حمذوفني يف التنـزيل)٥(﴾ِهللا األمر ِمن قَبلُ وِمن بعد﴿: كقوله تعاىل
 : أي أثر حافر فرس الرسول، وقال أبو دؤاٍد)٦(﴾فَقَبضت قَبضةً من أَثَِر الرسوِل﴿

  )٧(تحى للْعقيـقأسـال البحار فَان  أال من رأى يل رأى برٍق شريٍق

، فحذف سقْياً وسحاب وأُعِطي الرفْع الضمري فاستكَن  أي أسال سقْيا سحابه
 ."أسال"يف 

                                     
 .البيت أليب دؤاد اإليادي) ١(
 .٣٦٥ ص: انظر شرح ديوان حسان للربقوقي) ٢(
 .٨٢آية : سورة يوسف )٣(
 .٤آية : سورة األعراف )٤(
 .٤آية : سورة الروم )٥(
 .٩٦آية : سورة طه )٦(
 .٣/٣١ :نظر شرح املفصلا) ٧(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٥٤

 فصل
املضاف الصحيح وحنوه إىل ياء املتكلم مبين مكسور، أما البناء فإلضافته إىل 

سكوا املبين، وألنه لو أعرب مع حركة الياء النقلبت ألفاً يف النصب، أو مع 
النقلبت واواً يف الرفع، وأما الكسر؛ فألن اإلعراب تعذر يف املضاف إليه فنقل 
صورته إىل املضاف كإٍذ، وألن اخلروج من الكسر إىل الياء أسهل، والستلزام الضم 

أن هذه الكسرة : والفتح انقالب الياء ساكنةً واواً، ومتحركةً ألفاً، وعن بعضهم
: توجب البناء، وإال الطُّرد عمالً باملوجب، ومل يطرد، وقيلاملبين ال إعرابية، ألن اإلضافة إىل 

 .إا ال بنائية وال إعرابية عمالً بالدليلني
واألوجه الثالثة مطردة يف فتحة ما ال ينصرف جمروراً وكسرة تاء اجلمع 
املؤنث منصوباً، وما آخره ألف يضاف إىل الياء مقررةً ألفها، والياء مفتوحة؛ ألن 

لها الفتح قياساً على كاف الضمري، واجلامع كوما امسني على حرٍف، وإمنا أص
تسكن مكسوراً ما قبلها ختفيفاً، فردت مع األلف إىل األصل احترازاً عن التقاء 
الساكنني، واأللف يف حمل الكسر، لقيام املقتضي وعدم الظهور كاإلعراب احمللي، 

 :ياء إذا مل تكن للتثنية، وأنشدواوتقلب هذيل األلف ياًء ويدغموا يف ال
ماهوقُوا ِلهنوأَع يوقُوا هبس  عرصٍب منِلكُلِّ جـُوا و   )١(فَتخرم

ألن األلف خفية فبينوها بقلبها ياًء كأفعي، فلزمهم اإلدغام، وإمنا تِقرُّ ألف 
 يمحيا﴿ :رأا بالنصب واجلر، وسكن نافع الياء فقهالتثنية، لئال يلتبس رفع

إما تشبيها هلا بعلي، وإما فرقاً بني " لدي: "، وهو غريب ، وقالوا مجيعاً)٢(﴾ومماِتي
قلبت " عصا"عصاً، وختصيص القلب ا؛ ألن ألف : فها األصلية واملنقلبة يف حنولأ

 .مرةً
ا كغالمني ومصطفون أدغما يف موالذي آخره ياء أو واو، فإن انفتح ما قبله

ما الياء فالجتماع املثلني، وأما الواو فالجتماعها مع الياء وكوا سابقةً ساكنةً الياء، أ

                                     
 .هء أبنامن قصيدة يرثي فيها ذؤيب اهلذيل يبألالبيت ) ١(
 .١٦٢آية : سورة األنعام )٢(



 

 

١٥٥ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

فيقع املدغم بني مفتوحني، وإن انكسر ما قبل الياء، وانضم ما قبل الواو كالزيدين 
واملصطفون أدغما يف الياء أيضاً بعني ما ذكرنا، ويكون املدغم ما قبله مكسور وما 

 .بعده مفتوح
 فصل

 إذا أضيفت إىل ياء املتكلم، فمذهب اجلمهور -سوى ذو- الستة األمساء
أيب وفمي، ألن األصل أن تضاف على : حذف الماا كحاهلا يف اإلفراد، فيقال

صورة اإلفراد كسائر األمساء وإعراا باحلروف يف غري هذه الصورة ملا مر، فأشري 
 أخي وأيب؛ ألن ما قبل :استحوذ، ومذهب املربد أن يقال: هاهنا إىل األصل كقوهلم

الياء مكسور، والكسر صورته صورة اجلر، وصورة اجلر هلذه األمساء يف اإلضافة 
 :الياء، فصورة كسرها الياء فجعل آخرها ياًء عند اإلضافة، فلزم اإلدغام وأنشد

  )١(وأيب مالك ذُو اـاز بـدار  قدر أحلَّك ذا ااز وقد أرى

 :بالياء والنون كقوله" أٍب"مجع " أيب"جيوز أن يكون : قيل
اــواتنـا تبـني أصـ فَلَم كَيـبننيفَـدو ـاـن٢(ا بـاألبين(  

 .يقوي مذهب املربد" فمي"أفصح من " يف"فحذف النون لإلضافة، وكون 
فال يضاف إال إىل أمساء األجناس الظاهرة؛ ألن وضعها للتوصل ا " ذو"وأما 

الرجل املال، : اس مثالً أريد أن يوصف الرجل باملال وتعذر قوهلمالوصف باألجنإىل 
ملا " الذي"الرجل ذو املال، فال تدخل إال على األجناس الظاهرة، كما أن : فقيل

 :وضع لوصف املعارف باجلمل مل تدخل على غريها، وأما قوله
ـَار ذَِوي أَرومِته  صبحنـا اخلَزرجيةَ مرهفَاٍت   )٣(ا ذَووهـاـأَب

 :فشاذ كقول اآلخر
معـ ِإنـــْا يذَا الْفَض ِرف وهــاس ذَوالن ١(ــِل ِمـن(  

                                     
 .٣/٣٦ابن الشجري انظر أمايل ملؤرج السلمي، ) ١(
 .ن واصل السلميلزياد ب) ٢(
 .٢١٢ ص:  ديوانه، انظركعب بن زهريلالبيت ) ٣(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٥٦

 

                                     = 
 .٣/٣٨ شرح املفصلالبيت ال يعرف قائله، انظر ) ٤(



 

 

١٥٧ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 :القول يف اإلضافة اللفظية
زيد ضارب عمرٍو اآلن أو : وهي إضافة االسم املشتق إىل معموله كقوهلم

به ووقوعه حاالً غداً، والدليل على تقدير االنفصال وثبات التنوين وصف النكرات 
مضافاً، وإمنا أضيف حلذف التنوين، فإا ال جتامع اإلضافة؛ ألن املضاف إليه كاجلزء 
من املضاف يتم به املضاف، والتنوين يدل على متام الكلمة، فلو أثبت يف اإلضافة 
الجتمع دليل التمام وغري التمام هذا خلف، وملا كان فائدة هذه اإلضافة التخفيف 

الضاربا زيٍد، والطاربو زيٍد :  وجمموعةً كقولكة املعرفة بالالم مثناةًأضيفت الصف
حلذف النون؛ فإا عوض التنوين، وامتنع الضارب زيٍد؛ لفقدان اخلفة عند اإلضافة، 
وإمنا جاز الضارب الرجل تشبيهاً باحلسن الوجه، واجلامع كون املضاف واملضاف 

 .إليه معرفني بالالم خبالف الضارب زيٍد
احلسن الوجه قائم؛ لكون إضافتها لفظيةً : السؤال على قوهلم: لقائل أن يقولو

فحذف التنوين مث " الوجه"أضيف أوالً إىل " حسناً"وفاقدةً للتخفيف، فأجيب بأن 
أريدت صفة املعرفة ا فعرف بالالم؛ ألنه ال يكتسي التعريف باإلضافة، مث قيس عليه 

 . للمشاة"الضارب الرجل"
بالقياس، وظاهر أنه ثبت " الضارب الرجل" نسلم أن احلكم ثبت يف ال: قال

بالنقل، وألن هذه العلة قائمة يف صورة النـزاع، ولقوة هذا السؤال أجاز الفراء 
 ".الضارب زيٍد"

والْمِقيِمي ﴿: وقد حتذف النون من املعرف بالالم من غري اإلضافة كقوله تعاىل
 :، وقول الشاعر)١(﴾الصالَِة

ـَورةَ العشرية ال ا  )٢(فـَأتيهم مـن ورائهـم نطـي حلـافظو ع

 :فتخيل طوالً، كما حذف النون يف قوله" الذي"ألن الالم مبعىن 
ـَّي اللَّذَا  )٣(الَالَـا األغْـقَتـالَ املُلوك وفَكّكَ  أَبِين كُلَيٍب إنَّ عم

                                     
 .٣٥آية : سورة احلج )١(
 . أيضاب لقيس بن اخلطيم كما نسب إىل عمرو بن امريء القيسوالبيت منس) ٢(
 .١/١٠٨ : ديوانه، انظرالبيت لألخطل) ٣(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٥٨

؛ لعدم الطول، ولذلك خطأ واألشهر بقاء النون، ومل حتذف من املعرى عنها
 .)١(﴾ِإنكُم لَذَاِئقُو الْعذَاِب﴿: املازين أبا السمال يف قراءته

الضاِربك والضاِرباتك، والضاريب : وأما اسم الفاعل املتصل بالضمري كقوهلم
: والضاِربايت، فمذهب سيبويه واجلمهور أنه مضاف إليه فيكون شبيهاً بقوهلم

ٍد، وفرق بينهما بأن اسم الفاعل املنون أو مع النون حيث يضاف إىل هذا الضارب زي
الضمري مل حيذف التنوين أو النون لإلضافة بل ألن هذا الضمري يشبه التنوين من 
حيث إما زائدتان يف آخر الكلمة، وعلى حرٍف واحٍد وداالن على متام الكلمة 

فتقار إىل االتصال، فلو أبقينا وشبيهان باحلرف األخري من الكلمة من حيث اال
التنوين أو النون معه الجتمع مثالن ولزم التناقض أيضاً، إما من حيث إما داالن 
على متام الكلمة فيصري املتصل منفصالً، أو ألن الكلمة متت بالنون أو التنوين ومل تتم 

 ص،باملتصل، فلما مل تكن فائدة اإلضافة إىل هذا الضمري التخفيف بل التخصي
وهو مشكل؛ فحسب أضيف ماال تنوين وال نون فيه أيضا إليه حلصول التخصيص 

فإن التخصيص حاصل بدون اعتقاد اإلضافة، فلو اعتقدناها كان اعتقاد شيٍء معطٍل 
عن الفائدة ومن غري دليٍل بل مع مانٍع؛ ألن اإلضافة مستقلة باحلذف، وما ذكر أيضاً 

ٍد وإن جاز فيها الترجيح، وذهب بعضهم إىل مستقل فتجتمع علتان على معلوٍل واح
أن الضمري بعده منصوب، وعلل حذف التنوين والنون مبا ذكر، وهو أسلم من 

 :املطاعن، وقوهلم
  )٢(م اآلمرونَ اخلَير والفاِعلُونهـه  ............................

 .شـاذ

                                     
 .٣٨ية آ: سورة الصافات )١(
 :عجزهوهذا صدر بيت  ) ٢(

 إذا ما خشوا من حمدث األمر معظما
 .١/٩٦ انظر الكتاب



 

 

١٥٩ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 إضافة الصفة املشبهة إىل فاعلها
حسن الوجه، وتسمية املضاف إليه :  إىل فاعلها كقولكوإضافة الصفة املشبهة

إضافتها : الصفة بفاعلها جماز عند البصريني، فإم يقدرون فاعلها مضمراً، ويقولون
فاعلها " الوجه"لبيان أن احلسن ثبت لشخٍص من هذا الوجه، وإمنا مسي " الوجه"إىل 

 بالذات للوجه، وبالعرض باعتبار ما كان كالقاضي املعزول يدعى قاضياً، فإن احلسن
: لصاحبه، وما بالذات أقدم مما بالعرض، أو لكونه فاعلها بالقوة القريبة كما يف قوهلم

حسن وجهه، كاخلمر يف الّدنِّ تسمى مسكرة، وإضافة اسم الفاعل الالزم إىل فاعله 
افة هذه ض من قبيل إ)١(للخزلة" ساكتة اخللخال"للهيفاء، و" جائلة الوشاح: "كقوهلم

الصفة من حيث إن فاعلها يف األصل هو املضاف إليه، مث أسند إىل الضمري، مث 
أضيف للتخصيص، ولكن بينهما فرق من حيث إن إسناد الصفة إىل الضمري حقيقة، 
فإن صاحب الوجه يصح عليه أنه حسن؛ حلسن وجهه، واهليفاء ال يصح عليها أا 

: ق وصف احلال على احملل كقوهلمجائلة جلوالن وشاحها إال بااز، وهو من إطال
 .سال الوادي

فالن مؤدب اخلدام من مجلة إضافة : وإضافة اسم املفعول إىل فاعله كقوهلم
هذه الصفة أيضاً، وحكمه حكم اسم الفاعل الالزم، ودليل انفصال هذه الثالث ما 

 فإن التفضيل عند الفارسي وتابعيه،" أفعل"مر يف إضافة الفاعل إىل مفعوله، وإضافة 
مث حذفت وأضيفت لالختصار كما مر يف أصالة ثبات " من"األصل أن يذكر مع 

صالة "التنوين أو النون وحذفهما، وقد عد الفارسي إضافة االسم إىل الصفة حنو 
 من اإلضافة اللفظية من حيث إا يف الظاهر مضاف إليها ويف احلقيقة ليست" األوىل
واحد أمه، وعبد بطنه، : "عل بعضهم؛ فإا صفة للمضاف إليه، وقد جكذلك

: إضافتها لفظيةً، واألكثرون على معنويتها، قال اإلمام اجلرجاين" ونسيج وحده
ظاهر أن اهلاء ال تعود إىل مضافها؛ الستلزامه إضافة الشيء إىل نفسه، فالعائد إليه "

نه وهو غريب؛ فإ"  فاملضاف إىل ضمريه معرفة، وإن كان نكرة فنكرةإن كان معرفةً

                                     
 .مشية فيها تثاقل وتفكك: االخنزال )١(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٦٠

 .جعل ضمري النكرة نكرةً
مثل " أفعل"وال جيوز أن يكون املضاف إليه ألفعل التفضيل مضافاً إىل ضمري 

يوسف أحسن إخوته؛ ألن األخوة ال تشمل يوسف، وإال ما أضيفت إىل : قولك
" أفعل"ضمريه، لئال يلزم إضافة الشيء إىل نفسه ضمناً، وإذا مل تشمله ال يضاف 

، "املفصل"ألنه جيب أن يكون بعض املضاف إليه كذا يف الذي هو يوسف إليها؛ 
ما حترر من كالمك يف امتناع إضافة الشيء إىل نفسه هو امتناع إضافة : فيقال لـه

أحد املترادفني إىل اآلخر، وهي هاهنا مفقودة، سلمنا امتناع إضافة الشيء إىل نفسه 
 الذي هو هو إليها "أفعل"ملا خرج يوسف من إخوته ال يضاف : ضمناً، لكن قولك

جتب " أفعل"ألنه جيب أن يكون بعض املضاف إليه، يناقض الكالم السابق؛ ألن 
إضافته حينئٍذ إىل نفسه ضمناً، وأي فرٍق بني أن يتضمن املضاف إليه املضاف، وبني 

 تضمن املضاف املضاف إليه؟
فة، لفظية يف تقدير االنفصال فكأنه ال إضا" أفعل"فإن أجاب بأن إضافة 

 .وإضافة اإلخوة إىل الضمري حقيقة فحصل الفرق
يلزمه التعريف مضافاً، فأىن يكون " أفعل"أن " املفصل"نصصت يف : قيل لـه

هؤالء إخوة يوسف، ال : إذا قيل: يف تقدير االنفصال عندك؟، واألوىل أن يقال
يئني يدخل يوسف يف إخوته؛ ألن األخ من األمساء اإلضافية، واإلضافة تتحقق بني ش

إىل ما " أفعل"فال تثبت أخوة يوسف بالنسبة إىل نفسه، وملا خرج منهم امتنع إضافة 
 .مل يشمله هذا، وأما الذي مبعىن الفاعل فال متتنع معه املسألة



 

 

١٦١ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 باب التوابع
ترجم الفارسي هذا الباب بتوابع األمساء، وجار اهللا بتوابع املعرب وخصها 

ها اإلعراب إال على سبيل التبع لغريها، واألوىل ترك هي أمساء وال ميس: باألمساء بقوله
إضافتها إليهما وإطالقها؛ فإن من التوابع التأكيد، وهو قد يكون لغري االسم واملعرب 
وغري االسم، ومنها عطف النسق وقد يكون فعالً ومجلةً، فيكون تابعاً لفعٍل ومجلٍة، 

 على تقدير كونه معرباً من لفظ يستحق إعراب ما قبله: التابع: واألشبه أن يقال
 .حيث إنه ثاٍن لـه

 :ويف عامل التابع ثالثة أوجٍه
عامل املتبوع، وهو الصحيح؛ ألنه لواله استقل الثاين بالعامل فلم تتصور 
التبعية، ومثل عامل املتبوع مقدراً؛ ألن الصفة املنسوبة إىل ذاٍت ال تنسب بعينها إىل 

قام زيد وعمرو أي وقام عمرو، : فقولكأخرى؛ المتناع قيام غرٍض مبحليني، 
والشبهة قائمة يف قام الزيدان والزيدون مع االتفاق على اجلواز، وحلها أن املراد من 
الصفة املنسوبة جنسها مع قطع النظر عن التعدد والتقدير يف عطف النسق، ملا مر، 

 فرع عدم ويف البدل ملا سيأيت، واالنسحاب يف غريها، وامتناع الوقف على املتبوع
تأكيد، وصفه، وبدل، وعطف بياٍن، وعطف : استقالل التابع فهو األصح وهي

 .نسٍق



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٦٢

 التأكيد
هو تابع يقرر مبعناه معىن لفٍظ متقدٍم إلزاحة غفلٍة موهومٍة أو جتوٍز حمسوٍب، 

التكرير الصريح؛ ألن : أو سهٍو مظنوٍن، وذلك إما بتكرير اللفظ األول، ويقال لـه
ن يكون بتكرير املعىن ولكن إذا كرر بتكرير اللفظ صار التكرير التأكيد ال بد أ

 .غري الصريح، ألنه معنوي: صرحياً؛ ألنه لفظي، وإما بلفٍظ غري األول، ويقال لـه
رأيت زيداً زيداً، : واألول يكون امساً، وفعالً وحرفاً، ومفرداً ومجلةً، كقولك

 .وضرب ضرب زيد، وإن إنه قائم، وجاء زيد وجاء زيد
وأما الثاين فال يكون إال امساً وال يؤكد املظهر باملضمر بل مبثله؛ ألنَّ املضمر 
أعرف فال يستقيم جعله فضلَةً متممة لغري األعراف؛ وألن ضمري املتكلم واحلاضر 

لذلك، وهو أكثر من الغائب فلما امتنع يف األكثر امتنع يف الكل سحباً حلكم األغلب غري صاٍحل 
 .على األقل
ما ضربين إال هو هو، ورأيتنا حنن، ومررت به : كد املضمر مبثله كقولكويؤ

هو، واملؤكد به منفصل البتة وإال مل يصلح للتأكيد، واملؤكد يتصل وينفصل كما 
مر، وباملظهر مث الضمري املؤكد إن اتصل وارتفع وأكد بالنفس والعني فال يؤكد 

 جاءين هو نفسه أو عينه؛ ألما يليان زيد: باملظهر إال بعد تأكيده باملضمر كقولك
العامل فيشتبه التأكيد بالفاعل، فإذا أكد باملنفصل زال االشتباه واطراد الباب يف كل 

واختلفوا يف أن الظاهر . ضربت أنت نفسك: ضمٍري مرفوع، وإن مل يشتبه كقولك
" أمجعني"تأكيد للمنفصل أو املتصل، فإن أكد بكٍل وأمجعني فال يشترط ذاك؛ أما يف 

وإن وليه فتشبيهاً بأمجعني، " الكل"فألا ال تلي العامل فتتعني للتأكيد، وأما يف 
 .واجلامع بينهما معىن اإلحاطة

 .وأن انتصب الضمري أو اجنر أكد باملظهر من غري الشرط النتفاء االلتباس
د التأكيد جيب أن يفيد معىن األول؛ ليحققه، واملظهر ال يفي: ولقائٍل أن يقول

املعىن احملقق غاية التحقيق املستفاد من املضمر بل يفيده ناقص التحقيق، فال جواز 
لتأكيده به، وإذا أكد بكٍل وأمجع غري مجٍع فظاهر بطالنه إال أن يقصد أجزاء املؤكد 

سرت النهار كله، وإمنا حيسن إذا احتمل انفصال األجزاء يف احلكم : كقولك



 

 

١٦٣ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 .زاء زيٍد يف ايءكأجزاء النهار يف السري ال كأج
وال تؤكد النكرات عند البصريني؛ ألن حاجة النكرة إىل التعريف أَمسُّ من 
حاجتها إىل التأكيد؛ ألن الشيء ما مل يتعني فتقديره لغو، وألن مدلول النكرة 
الشيوع، ومدلول التأكيد التخصيص فيتناقضان، فإن ألفاظ التأكيد معارف؛ 

وأمجع لوال تعرفه ملا أكد به املعرفة لعدم فائدة التأكيد إلضافتها إىل ضمري املؤكد، 
 :إذن، وجوزه الكوفيون يف النكرة احملدودة لقرا من املعرفة، وأنشدوا

ـَكْرةُ يوماً أجمعاـق ..........................  )١(د صرِت الْب

ن؛ لبيان جاءين القوم كلهم أمجعو: يف قوهلم" أمجعني"و" كل"وإمنا جيمع بني 
 .يء الكل حالةً واحدةجم

 فصل
ال جيئن إال على إثره عند " أمجعون"أكتعون، وأتبعون، وأبصعون، أتباع لـ 

 .جاءين القوم أكتعون: األكثرين، وجوز شرذمة
 .وعلى القولني، هل يشترط ترتيب هذه التوابع على ما سردنا؟ فيه قوالن

                                     
 . قائلهعرفال يالبيت ) ١(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٦٤

 الصفة
 أو يف منتسٍب إىل متبوعها، وخصها تابعة تدل على معىن يف متبوعها: الصفة

قيل . العالمة باالسم وخيدشه كوا مجلةً، وسوقها للتفرقة بني املشتركني يف االسم
أكثر جميئها لتخصيص النكرات وتوضيح املعارف، وقد جتيء رد الثناء كاألوصاف 

سق فعل فالن الفا: اجلارية على احلق عز شأنه، وعلى امللوك، ولبحت الذم كقوهلم
، وعن )١(﴾نفْخةٌ واِحدةٌ﴿: اخلبيث، ملن ختصص ما، وحملض التأكيد كقوله تعاىل

أا يف األوجه الثالث ال ختلو من مالحظة التفرقة بني املشتركني يف : صدر األفاضل
االسم تومهاً، أما يف األولني فظاهر وأما يف التأكيد فلتؤذن أن املراد تعريف الواحدة 

 .صل النفخةمن النفخة ال أ
والالزم إما حمسوس كالطويل، وإما غري . هي إما الزم أو غريه: تقسيم آخر

حمسوٍس، وهو إما من نفسه كالعاقل، أو من أصله كالشريف، وغري الالزم إما 
ال، وهو إما كسيب  حمسوس كالقائم أو غريه، وهو إما من أمثاله كاملكرم، أو

 .كالغين، أو غري كسيب كالصحيح
" ذو"وهي إما اسم فاعل، أو اسم مفعوٍل، أو صفة مشبهة أو : ائيآخر استقر

أي رجٍل، وأميا رجٍل مبعىن كامٍل يف الرجولية، وأنت " رجل"أو اسم املبالغة كـ 
الرجل كل الرجل، وهذا العامل جد العامل، وحق العامل أي البليغ يف شأنه، ومررت 

 .برجٍل رجل صدٍق، ورجل سوٍء، أي صاٍحل وفاسٍد
هي إما حلية كأسود، أو فعل عالٍج كذاهٍب، أو غري عالٍج :  للفارسيآخر

 .كعاٍمل، أو نسب، أو ذُو
رأيت الرجل، احتمل أن يكون كاتباً وأن ال يكون، : مثالً: إذا قلت: حتقيق

والكاتب يدل على ذاٍت غري معينٍة ثبتت الكتابة هلا، وحيتمل أن يكون الرجل، وأن 
إنه يدل على معىن معٍني موجوٍد لشيٍء غري معني، فإذا ال يكون، وكذا كل مشتٍق ف

أجريت الكاتب على الرجل زال ذلك االحتمال بثبوت الكتابة لـه، وتعني الذات 

                                     
 .١٣آية : سورة احلاقة )١(



 

 

١٦٥ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

الغري املتعينة يف الكاتب بكوا الرجل فصار الكاتب هو الرجل، فكأن املوصوف هو 
مها باآلخر خرج الصفة باإلمكان، والصفة هي املوصوف باإلمكان، فإذا قيدت أحد

اإلمكانان إىل الفعل فصارا شيئاً واحداً، وبه اندفع سؤال املشكل إما إما متحدا 
 .املفهوم فال فائدة، أو خمتلفاه فال إجراء

وظهر من هذا أن االسم الغري املشتق موصوف بالطبع، واملشتق صفة بالطبع، 
مررت : عف سيبويهوهلذا إذا وصف بغري املشتق جعلوه يف تقدير املشتق، واستض

 .ألنه اسم جنٍس عيين بعيٍد عن تأويل االشتقاق: فقيل: برجٍل أسٍد
ولناصره أن . واإلشكال عليه أنه استحق وقوعه حاالً مع احتياج تقدير اشتقاقه

يفرق بينهما بأن استيجاب الوصف االشتقاق أشد من استيجاب احلال إياه، فإن 
ت فيتعني املشتق، واحلال تدل على هيئٍة الوصف واجب الداللة على معىن يف الذا

 .هذا بسراً أطيب منه رطباً: كقوهلم: وإن مل تكن مشتقة
 فصل

اجلملة تقع صفة للنكرات دون املعارف؛ ألن مفهومها شائع مطابق مفهوم 
زم االنكرة دون املعرفة، ويشترط لوصفيتها احتماهلا الصدق والكذب؛ ألن من لو

وينتفي صلوح اخلربية لعدم احتماهلما فتنتفي الوصفية، الصفة صالحيتها للخربية، 
 :وقوله

 )١(جاُءوا مبذٍْق هل رأيت الذّئْب قَطْ حىت إذا جن الظالم واختلط

، فعلى تقدير مقوٍل فيه ذلك، "وجدت الناس أخرب تقله: "وقول أيب الدرداء
إما على تأويل در صفالنعت مفرد مضمر واجلملة الظاهرة متعلقته، وقد يوصف بامل

االشتقاق، أو على تقدير جعل املوصوف عني تلك الصفة لكثرة مالبسته هلا 
رجل عدل وصوم ورضاً، ويقع إذ ذاك على املثىن واموع واملذكر : كقوهلم

 .واملؤنث بلفظ الواحد املذكر؛ لكونه جنساً شامالً

                                     
 .٣/٥٣ شرح املفصلظر نبان للعجاج وليسا يف ديوانه، اونسم البيتان) ١(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٦٦

 فصل
ك إما بإسناد وقد يوصف الشيء بنعت ما هو بسببه، أي ما لـه تعلق به، وذل

الصفة إىل املضاف إىل ضمري املوصوف، أو بإسنادها إىل موصوٍل يشمل صلتها 
 .هذا رجل كثري حمبه، أو من ال خمالفة بينه وبينه: ضمري املوصوف كقوهلم

اإلعراب واإلفراد والتثنية : والصفة احلاصلة يف املوصوف تتبعه يف مثانية أموٍر
فاعالً، " فعوالً"ري والتأنيث؛ الحتادمها إال إذا كانت واجلمع والتعريف والتنكري والتذك

ألن معنامها : مفعوالً؛ فإما بلفظ املذكر يقعان على املذكر واملؤنث، قيل" فعيالً"أو 
الشيء املتصف ذه الصفة، أو النفس املتصفة ا، أو كانت صفةً مصوغةً مع التاء 

وصوف ا كأنه مجاعة موصوفة بتلك إما للمبالغة كالعالمة؛ فإا إشارة إىل أن امل
 . على تأويل النفس )٣( واليفعة)٢( والربعة)١(الصفة لكثرا فيه، أو لغريها كاهللباجة

واليت ملتعلقه تتبع املوصوف يف التعريف والتنكري واإلعراب فقط؛ ألا مبنـزلة 
أكلوين الفعل، فتذكرها وتأنثها حبسب فاعلها، وال تثىن وال جتمع إال على لغة 

 .الرباغيث

                                     
 .األمحق: اهللباجة) ١(
 .املتوسط يف الطول: الربعة) ٢(
 . وهو املرتفععمبعىن الياف: اليفعة) ٣(



 

 

١٦٧ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 كالم يف وصف املعارف
، وهو مستدرك؛ فإنه إما "املعرفة ما دل على شيٍء بعينه: "قال العالمة: مقدمة

التعني الشخصي، أو مطلق التعني، أو شيئاً آخر، وعلى األول خيرج " بعينه"أن يريد 
إىل اجلزئي علم اجلنس، واملعرف بالم اجلنس، واملضاف إىل املعرفة؛ فإن إضافة الكلي 

ال تصريه جزئياً، وعلى الثاين تدخل النكرة؛ ألا متعينة لداللتها على جنٍس متعٍني، 
النكرة تدل على واحٍد أو عدٍد : والثالث غري متصوٍر لنتكلم عليه، واألوىل أن يقال

من جنٍس معلوٍم، واملعرفة ما أفاد معىن أكثر تعيناً من هذا القدر، وإىل هذا أشار 
إن إضافة العام إىل اجلزئي ال : ، وبه اندفع شك القائل"املقتصد"اجلرجاين يف اإلمام 

 .يصريه جزئياً، فال تعرفه
 .إا معرفة: النكرة املوصوفة اختصت بتعٍني أكثر مما يف النكرة املطلقة، ومل يقل: فإن قيل
 .زيادة التخصيص غري مستفادٍة منه بل من الصفة: قلت

 . كذلكاملعرف باحلرف: فإن قيل
 .احلرف غري مستقٍل، فكأما شيء واحد: قلت

 .املضاف إىل املعرفة ظاهر أنه كاملوصوف: فإن قيل
ملضاف إليه لفصل بينهما ابل هو كاملعرف باحلرف، ولوال شدة اتصاله ب: قلت

 .بالتنوين الدالة على متام األول واستئناف الثاين كاملوصوف والصفة
 .عرفة إذناملضاف إىل النكرة م: فإن قيل
 .امشأزت طباعهم عن القول بإفادة النكرة التعريف، فهو من األصول املتروكة ملانٍع: قلت

املعارف مخس باالستقراء، والعلم اخلاص أي غري اعول جنساً، واملضمر، 
، واملعرف بالالم، واملضاف إىل أحدها -وهو اسم اإلشارة، واملوصول-واملبهم 
 .معنوية

 :وجوهويف مراتب تعرفها 
املضمر؛ ألنه مل يتنكر قط، ومل يوصف، وأعرفها ضمري املتكلم مث : األول

املخاطب مث الغائب، الستحالة االشتباه يف األول، وقلته يف الثاين، فإن املخاطب قد 
يشتبه، أما املرئي فالشتباه الصورة، وأما املسموع كالمه فالشتباه الصوت، وكثرته 

لم فإنه يدل على شخٍص معٍني كاملضمر، مث املبهم؛ يف الثالث، وهو ظاهر، مث الع



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٦٨

لكون اسم اإلشارة واملوصوالت حمتملةً لالشتباه وإن قصد ما أشخاص معينون، أما 
اإلشارة فلحضور أشخاٍص كثريٍة، واملعارضة باشتباه العلم، لوقوعه على أشخاص 

ل ما هو يف مزيفة، فإن وضع أمساء اإلشارة ليس لشخٍص معٍني بل جلواز إرادة ك
صوب اإلشارة ا خبالف العلم فإن الشركة فيه طارئة، وأما املوصوالت فالحتاد 

جاءين الذي أبوه منطلق ال متنع نفس تصور معناه : أشخاٍص يف الصلة، فإن قولك
من وقوع الشركة، مث املعرف حبرف التعريف؛ فإن تعرفه بغريه، خبالف الثالثة 

 .السابقة
لصلة لكنه غري مستقل املفهوم بدوا، فكأما شيء واملوصول وإن تعرف با

واحد خبالف املعرف باحلرف، مث املضاف إىل املعرفة، فإن إضافته بكلمٍة مستقلٍة، 
فيتضح فيه التعرف بالغري فهو دون املعرف باحلرف، وأصنافه تتفاوت يف التعريف 

 .مع التوجيه" املفصل"حبسب تعرف املضاف إليه، هذا هو ترتيب 
العلم مث املضمر قاله السريايف؛ ألن سبق الفهم إىل مدلول العلم أكثر من : ثاينال

 .سبقه إىل مدلول غريه لعدم توقفه على شيٍء آخر
أن املبهم أعرف من العلم قاله الكوفيون واختاره ابن السراج؛ ألن : الثالث

ر، والعلة املبهم تعرف بالعني والقلب ومل ينكر، وتعرف العلم بالقلب فقط وقد ينك
 .األوىل ختص اسم اإلشارة



 

 

١٦٩ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 مقدمة أخرى
املوصوف ال يكون أعم من الصفة بل إما مساويا هلا أو أخص منها، فإن 
العاقل إذا أراد الداللة على شيٍء أطلق عليه اللفظ األخص داللةً به ليسرع إىل 

كل  اشتباها أردفه مبا هو أعم منه ليكون اموع أخص من )١(غرضه، نعم إذا حدس
 :رأيت زيداً الطويل ال بالعكس، وإذ مهدنامها فنقول: فرٍد، فيقول
ال يوصف وال يوصف به، أما األول؛ فألن اإلضمار ال يكون إال : املضمر

هو كوضع اليد على املكين عنه يقويه أن احملتاج إىل : للشديد الوضوح، ولذا قيل
ه، وإذا فقد االلتباس فال قام زيد العاقل فرأيت: الصفة يصفونه مث يضمرونه كقوهلم

 .صفة؛ ألن معظم فائدا إزالته
 .فألنه يدل داللة االسم ال داللة معىن يف املسمى: وأما الثاين

 .أما العلم فال يوصف به؛ ملا مر اآلن، ويوصف بالثالثة الباقية، لكونه أخص
 .وأما املعرف بالالم فيوصف مبثله والباقيني

از وصف اسم اإلشارة منه مبا فيه األلف والالم إما وأما املبهم فلم ينقل إال جو
امساً أو صفة كهذا الرجل أو العاقل؛ ألنه قد تلتبس اإلشارة إىل املراد عند حضور 
غريه من األجناس فيزال االلتباس بذكر جنس املقصود أو صفٍة خاصٍة به، ويقبح 

شارة هي الالم ذكر صفٍة تعمه وغريه من احلضور لبقاء اللبس، والالم يف صفة اإل
اجلنسي ال الالم العهدي املشخص المتناع اجتماع إشارتني إىل شيٍء، كذا يف 

، وفيه نظر؛ ألن املعرف بالالم املعنية للجنس واملعرف باملعنية للشخص "املقتصد"
خاصان حتت تعريٍف مطلق اسم اجلنس والقسيمان متقابالن، فأين جيتمعان؟ واسم 

مررت ذا ذي :  اجلنس الغري املشتق ملا ذكر، وقولكاإلشارة خمتص بالوصف باسم
املال جيوز بدالً ال صفةً، كذا عن الفارسي، وللقياس يف جوازه جمال، إذ قد خيتص 

 .جبنس املشار إليه
وأما املضاف إىل املعرفة فيوصف بأوصاف العلم، والقياس حمافظة قاعدة 

 .عرف بالالمالعموم حىت ال يوصف املضاف إىل املعرف بالالم بامل
                                     

 .ظن: حدس) ١(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٧٠

 فصل
واألصل أن يذكر املوصوف مع الصفة وجيوز ذكرها دونه إذا كانت خاصةً 

، ومل يذكر )١(﴾وِعندهم قَاِصرات الطَّرِف ِعني﴿ :بينة الثبوت لـه كقوله تعاىل
 :نساء، وكقول أيب ذؤيٍب
وعليهمـا مسروداتماهاِن قَض  داووابأو دالس عنـصبِغ ت٢(ـع(  

 :، وكقول سحيٍم"درعان"فحذف 
ـَى أضـع العمام أنـا ابن جالَ وطَالَّع الثَّنايـا   )٣(ة تعرفوينـمت

األجرع : رجل جال، وقد تطرح رأساً؛ لبلوغها غاية الشهرة كقوهلم: ومل يقل
للرمل املستوى، واألبطح ملسيل الوادي، واألطلس للذئب، ومنه الفارس والراكب 

 .حبوالصا

                                     
 .٤٨آية : سورة الصافات )١(
 .١/١٩ ديوان اهلذليني نظرا) ٢(
 .لسحم بن وثيل الرياحيالبيت ) ٣(



 

 

١٧١ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 البدل
فالقيد الثاين أخرج عطف . هو التابع املقصود لذاته باحلكم، ومتبوعه بعرضه

النسق، واألول سائر التوابع، وملا كان البدل مطلوباً لذاته وذكر املبدل لتوطئة ذكره 
جممالً مث مبيناً ليفيدا باالجتماع حتقيقاً مل يفيداه باالنفراد كرر العامل إشارة إىل 

قَالَ الْمُأل الَِّذين ﴿:  املبدل خبالف سائر التوابع، حنو قوله تعاىلاستغنائه عن
مهِمن نآم نِعفُوا ِلمضتاس ِمِه ِللَِّذينوا ِمن قَوركْبتوعطف النسق أيت فيه )١(﴾اس ،

بنائب العامل ال به ويشبه أن جعل البدل تابعاً مستدرك؛ فإن التابع ما عمل فيه عامل 
نعم ملا تأخر عن األول وجوباً كتأخر املطلوب . بالتبعية وهو مستقل بعاملهاملتبوع 

عن املقدمة، وشاركه يف اإلعراب شابه التابع فسمي به، واملشهور أنه يف حكم تنحية 
األول، وفسره األكثرون بأن من خاصية البدل أن لو طرح املبدل وأقيم البدل مكانه 

 :قوله:  إحدامها: الكالم فوجه النقض بصورتنيلالستد
ـِ لَهوكأنـهاِة كَأنرالس ـقـن بسـوادـم هيعـه مياِجب٢(ا ح(  

 .فلو أهدر الضمري كان االسم مثَنى، واخلرب مفرداً
زيد ضربت أباه عمراً، فلو طرح املفعول بقيت اجلملة بال راجٍع، : والثانية

 .راراً عن اإلشكالنيوأوله املتأخرون بأن معناه أنه مستقل بذاته ف
 : سائغ كقوله-لفظاً، واملراد به التثنية-واجلواب عن األول أن إفراد اخلرب عن التثنية 

  )٣(ـه الْعينــاِن تنهــلُّـب لُوقَــةٌ زلُّـِْلمـن زح

 :وكقول اآلخر
  )٤(فَانهلِّتأَو سنبالً كُِحلَت بـه  فَكَأَنَّ يف العينيِن حب قَرنفٍُل

بأن املانع اتصال الضمري وهو عارض، ومقتضى الطبيعة قد ال : وعن الثاين
 .يظهر ملُعاِوٍق كَبرودة املاء الْمسخِن، وكاحلروف املكفوفة

                                     
 .٧٥آية : سورة األعراف )١(
 .١/٨٠البيت ال يعرف قائله، انظر الكتاب ) ٢(
 .٤٧٢ ديوانه ، انظرالقيس ئمرالبيت ال) ٣(
 .سلمى بن ربيعةالبيت ل) ٤(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٧٢

 أقسام البدل
ِصراطَ  اهِدنا الصراطَ الْمستِقيم﴿بـدل الكُلّ من الكْلّ : وللبدل أربعة أقساٍم

وكقوله"ضربت زيداً رأسه: "وبدل البعض من الكُلّ. )١(﴾الَِّذين ،: 
ـِي بالسجـِن واَألداهم   )٢(ِرجِلـي فَِرجلي شثْنةُ الْمنـاسم أَوعدن

، )٣(﴾لَّجعلْنا ِلمن يكْفُر ِبالرحمِن ِلبيوِتِهم سقُفًا من ِفضٍة﴿وبدل االشتمال 
 .)٤(﴾الناِر ذَاِت الْوقُوِد خدوِدقُِتلَ أَصحاب اُأل﴿

رأيت رجالً محاراً، وال يكون يف الكالم الفصيح، وإن وقع : وبدل الغلط
 ".بلْ"استدرك بـ 

ودليل احلصر أن البدل إما أن وقع بعد الغلط أوال، والثاين إما كل املبدل أو 
ص ببدليتٍه، وهي بعضه أو خارج عنه، وال بد للخارج من مناسبٍة مع املبدل ليتخص

املرادة باالشتمال سواء كانت املناسبة حمسوسةً كالسقف مع البيت، أو معنويةً 
من بدل " ضرب زيد اليد والرجل: "أعجبين عمرو علمه، قال بعضهم: كقولك

هي بدون الرأس أفقد غناًء، وبدل : الكل، ألن اجلثة بدون األطراف ال غناء هلا، قيل
الفرق أن قطع الرأس من حيث : تفاق، قال عبد القاهرالرأس عنها بدل البعض باال

إنه يزيل احلياة يسلب غناء البدن بدليل أنه لو أُزيلت احلياة بطريٍق آخر زالت 
الفائدة، واليد والرجل زواهلما لذاته يزيل الفائدة، وإن كانت احلياة باقيةً خبالف 

 .سائر األعضاء
 فصل
دل يف األوصاف املطابقة الصفة املوصوف والستبداد البدل مل جتب مطابقته املب

 .ا ليس اإلعراب، فإما قد يقعان معرفتني ونكرتني ومغايرين

                                     
 .٧، ٦آية : سورة الفاحتة )١(
 .لعديل بن الفرخ العجلىالبيتان ) ٢(
 .٣٣آية : سورة الزخرف )٣(
 .٥، ٤آيـة : سـورة الـربوج )٤(



 

 

١٧٣ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

فهي ثالثة أقساٍم، ولكل من األولني أربعة أقساٍم حبسب أقسام البدل والثالث 
مثانية؛ ألن كال من أقسام البدل إذا ركب من املعرفة والنكرة وقع على وجهني، 

 . املعرفة وبالعكس، فاموع ستة عشرإبدال النكرة من
 .بشر أخوك، أو رأسه، أو عقله، أو احلمار: وأمثلة األربعة األوىل

رجل صاحب لك، أو رأس لـه، أو فهم لـه، أو فرس، : واألربعة الثانية
 .وعليك التركيب

ويشترط يف إبدال النكرة من املعرفة كون النكرة موصوفةً، لينجرب نقصان 
 .فرعاألصل عن ال

وقد يقعان مظهرين ومضمرين ومتغايرين، والكل ستة عشر أيضاً، وأمثلة 
زيد رأيته إياه، عني زيٍد : األربعة األوىل هنا هي األربعة األولة هناك، واألربع الثانية

قررته إياها، قول زيدين فهمتهما إياه، فرس الزيدين أبصرما إياه، والتركيب سهل، 
املتكلم واملخاطب بدل الكل؛ ألما ال حيتمالن االلتباس وال يبدل الظاهر من ضمري 

فال يرادان بعرض ما حيتمله مع احتاد املفهوم، وضمري الغائب ملا احتمله كاملظهر 
ا مفهوم املبدل جاز أن تقصد هأبدل املظهر منه، واإلبدال اآلخر ملا خالف مفهوم

 .واهللا أعلمبالذات خلصوصيتها، وإن كان مرجوحاً من األول من وجٍه، 



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٧٤

 عطف البيان
تابع غري صفٍة يكشف عن املراد باملتبوع كشف الكلمة املشهورة معىن الكلمة 

رأيت زيداً أبا عبد اهللا، إذا كان بالكنية أشهر عند املخاطب، وإن : الغريبة كقولك
كان باالسم أعرف عطفته على الكنية وعن بعضهم أن أشهرية العطف غري 

قصود بالنسبة بل الشرط إيضاحه األول عند االجتماع، وإن مشروطٍة؛ ألنه ليس امل
كان األول أوضح منفرداً كجماعٍة خمتلفي األمساء كنيتهم أبو حممٍد، والكنية أشهر 

 .تزيل باسم كٍل االشتباه احلاصل يف الكنية
أما من حيث اللفظ؛ فألن عامل املبدل واجب : والفارق بينه وبني البدل

 :اً أو تقديراً، ويف العطف ال جيب، فإنه قد ميتنع كقول املرارالدخول على البدل لفظ
ـَا ابن التاِرِك الْبكْري ِبشٍر   )١(علَيـِه الطَّري ترقُبـه وقُـوعـاً أن

 .فإن اسم الفاعل احمللى بالالم ال يدخل العاري عنها، والفرق الٍغ عند الفراء
املقصود بالذات يف اإلسناد، والعطف وأما من جهة املعىن، فألن البدل هو 

 .مطلوب بالعرض لبيان املعطوف
الكلمة : وإذا ثبت الفرق بني نوعي البدل والعطف يف املعىن واحلكم فنقول

 :املعنية يف الكالم املعني من حيث احتماهلما هلما أو ألحدمها فقط تنقسم أربعة أقساٍم
 . االسم والكنيةما حيتملهما مع احتاد اإلعراب كما مر يف: أحدها
يا أخانا زيداً بالنصب : ما حيتملهما مع اختالف اإلعراب كقولك: وثانيها

 .عطفاً، والضم بدالً
 .ضربت زيداً رأسه: أن يتعني البدل كقولك: وثالثها
 .يا أيها الرجل زيد: أن يتعني العطف كقولك: ورابعها

شتقاق، واقتضاء واشتراك الصفة والعطف يف الكلمة حمال، القتضاء الصفة اال
 .العطف عدمه

 
                                     

 .١/٩٣الكتاب : انظر، ملرار الفقعسيالبيت ) ١(



 

 

١٧٥ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 عطف النسق
هو اشتراك التابع حبرٍف يف إعراب املتبوع، وحروفه عشرة، جتمعها ثالثة 

 :أصناٍف
الواو، : ما جيمع املعطوف مع املعطوف عليه يف احلكم وهو أربعة: األول

 والفاء ومث، وحىت، أما الواو فقد اختلف فيها فذهب سيبويه واملربد وحمققو األصول
إىل أا لالشتراك املطلق من غري ترتيٍب، وأبو عبيدة والفراء وثعلب إىل أا للجمع 

 .مع الترتيب، ودليل األوليني وجوه
تضارب زيد وعمرو، : استعماهلا حيث ال يتصور فيه الترتيب كقوهلم: األول

اشتركا يف "فلو أفادت الترتيب حلصل التضارب من زيٍد وحده مث من عمرٍو، وكذا 
، واألصل يف الكالم احلقيقة وملا كانت حقيقةً لغري  ومجيع أفعال النسبية" الامل

 .الترتيب ال تكون حقيقةً للترتيب دفعاً لالشتراك
" بعده"نقضاً، و" رأيت زيداً وبكراً قبله: "لو أفادت الترتيب لكان قولنا: الثاين

 .تكريراً، وليس
يري مهزة االستفهام اجلملة عن جيوز أن يغري الواو مقتضى الكالم تغ: فإن قيل

 .جياباإلاجلزمية، وحرف النفي إياها عن 
 .املعارض خالف األصل فاملفضي إليه وجب أن ال يكون: قلت
، ويف )١(﴾وادخلُوا الْباب سجًدا وقُولُوا ِحطَّةٌ﴿: قوله تعاىل يف البقرة: الثالث

 .، والقصة واحدة)٢(﴾ سجًداوقُولُوا ِحطَّةٌ وادخلُوا الْباب﴿: األعراف
 حني أرادوا السعي روي أن الصحابة رضي اهللا عنهم سألوا النيب : الرابع

ولو كانت للترتيب ملا  )٣())ابدأوا مبا بدأ اهللا به((: بأيهما نبدأ؟ فقال: بني الصفا واملروة
 .اشتبه على أهل اللغة

ختلفة كواو اجلمع وياء إن واو العطف يف األمساء امل: قال أهل اللغة: اخلامس
                                     

 .٥٨آية : سورة البقرة )١(
 .١٦١ية آ: سورة األعراف )٢(
 .٢/١٧٦احلديث رواه الترمذي، كتاب احلج  )٣(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٧٦

 :التثنية يف األمساء املتماثلة ومها للجمع املطلق، فكذا هي
 :ولآلخرين أدلة

 كيف تأمرنا بالعمرة قبل احلج؟ :أنه قيل البن عباس رضي اهللا عنهما: األول
 أما تقرءون الوصية قبل: " فقال)١(﴾وأَِتموا الْحج والْعمرةَ ِهللا﴿: واهللا تعاىل يقول

 .فلوال فهمهم الترتيب منها ملا اعترضوا عليه" الدين مث تبدءون بالدين
 . يف الصورتنيأن الظاهر متروك بفعل النيب : وحاصل اجلواب

من أطاع اهللا ورسوله فقد اهتدى، :  فقالأن رجالً قام عند النيب : الثاين
 بئس خطيب القوم أنت، قل من عصى اهللا((: ا فقد غوى، فقال ومن عصامه
 .، فلو كانت ملطلق اجلمع مل يكن فرق بني الكالمني)٢())ورسوله

 :أن عمر مسع شاعراً يقول: الثالث
)٣(كفى الشيب واإلسالم ِللْمرِء ناِهياً ..........................

، لو مل يفهم الترتيب ملا "لو قدمت اإلسالم ألجرتك: "فقال لـه عمر 
 .استقبح

أنت طالق وطالق يوقع طلقةً كما : الزوج لغري املدخول اقول : الرابع
 .بالفاء، وطالق طلقتني يوقع طلقتني فهي كالفاء ال كحرف التثنية

أن للترتيب مع التعقيب حرفاً وهو الفاء ولـه مع التراخي حرفاً : اخلامس
 .واووهي مث، ومطلق الترتيب معىن معقول يستحق التعبري عنه حبرٍف، وما ذاك إال ال

 .مطلق أيضاً اجلمع معقول، وليس لـه إال الواو: فإن قيل
اجلمع الزم للترتيب وال عكس، فلو جعلناه حقيقةً للترتيب صلح إطالقها : قلنا

 .جمازاً على اجلمع وال ينعكس، فاألول أوىل
وهي تعطف االسم على االسم، وشرط صحته صحة إسناد احلكم إليهما كانا 

 ".تكلم زيد وعمرو ال وحجر"أحدمها فقط، فيصح مظهرين أو مضمرين، أو 
                                     

 .١٩٦آية : سورة البقرة )١(
 .٤/٢٥٦ يف مسنده،اإلمام أمحد احلديث رواه ) ٢(
 .١٦ ص:  الديوانانظرسحيم عبد بين احلسحاس،لهذا عجز بيت ) ٣(



 

 

١٧٧ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 .قام وقعد زيد وال ويقعد: والفعل على الفعل، وشرطه احتاد زمانيهما تقول
معناه اجتماع مضمون وواجلملة االمسية على األمسية، والفعلية على الفعلية، 

ها اجلملتني يف الوقوع، واجلاعلوها للجمع فقط جعلوها أصالً ألخواا؛ لكون معنا
 .أبسط من معاين مجيعها

 الترتيب بال مهلٍة مع اشتراٍك يف اإلعراب تقول :قد تكون للتعقيب أي: الفاُء
ضربت زيداً فعمراً، ومن غري اشتراٍك كما يف اجلزاء، وللترتيب مع املهلة كقوله تعاىل 

ألنه املشترك، و ملطلق الترتيب،  فه)١(﴾ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً﴿
، مع أن جميء البأس قبل اإلهالك )٢(﴾وكَم من قَريٍة أَهلَكْناها فَجاَءها بأْسنا﴿: وقوله تعاىل
 :عنه أجوبة

 أي فَحكُم مبجيء بأسنا، وحقيقته أن العلم باإلهالك متقدم على العلم :أحدها
 . بهمبجيء البأس، واملراد من اإلهالك العلم

 .أن املراد باإلهالك مقاربته: والثاين
 .إرادته: والثالث
 .أن يف الكالم تقدمياً وتأخرياً: والرابع

 .إا للترتيب يف املفردات ال يف اجلمل فيسقط االعتراض: واألحسن أن يقال
لترتيب املعطوف على املعطوف عليه يف املنسوب إىل املعطوف مع التراخي : مث

خي يف اإلخبار ا ال يف وقوعها، قال اهللا ااجلمل للترتيب املتريف املفردات، ويف 
 مع تقدمي االهتداء )٣(﴾ِإني لَغفَّار لِّمن تاب وآمن وعِملَ صاِلًحا ثُم اهتدى﴿: تعاىل

 .على التوبة وما تبعه
 .فقد تكلم فيها يف ارورات" حىت"وأما 

 .أو، وأما، وأم:  الشيئنيما يعلق احلكم بأحد: الصنف الثاين
فتكون للشك، وهي يف اخلرب واالستفهام عن أحد الشيئني أو " أو"أما 

                                     
 .١٤آية : سورة املؤمنون )١(
 .٤آية : سورة األعراف )٢(
 .٨٢آية : سورة طه )٣(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٧٨

 زيد أو عمر قام، أعندك زيد أو عمرو؟: األشياء
اضرب بكراً أو دعداً، ويف هاتني الصورتني ميتنع : وللتخيري، وهو يف األمر فقط

 .اجلمع
 لك جمالسة أمثاهلما، وهنا ال أبيح: جالس احلسن أو ابن سريين، أي: ولإلباحة

، ويفارقه  جالس أحدمها كان مطيعاًإن مينع اجلمع، وهي تشبه التخيري من حيث إنه 
 .جبواز االجتماع

 :وقد جتيء للجمع كالواو قال
  )١(أَو يسرحوه ا واغْبرت السوح فكان ِسياِن أن اليسرحوا نعماً

 . للجمعتشبيهاً باإلباحية اامعة
: التأذين، ومنه قوله تعاىلعِلم ن أو أقام؟ لسرعته وإن ما أدري أذَّ: وللتقريب

﴿بأَقْر وه ِر أَوصِح الْبِة ِإالَّ كَلَماعالس را أَمم٢(﴾و(. 
 .)٣(﴾وقَالُوا لَن يدخلَ الْجنةَ ِإالَّ من كَانَ هوًدا أَو نصارى﴿ولتفصيل املبهم 

تدخل " أو"بعينها سوى التقريب والتفضيل، إال أن " أو"أقسامها أقسام ": اإم"
تستعمل حيث يبتدأ الكالم مع " إما"، و)٤(كالماً بين على اجلزم مث رهقه الشك

رأيت إما زيداً وإما : حرف عطٍف؛ ألن قولك" إما"ليست : الشك، قال الفارسي
 لو كان عاطفاً ملا دخل عليه حرف عمراً، األول ما عطف شيئاً على ما قبله، والثاين
الشرطية وما " إن"إا مركبة من : العطف بالقياس، والمتناع اجتماع املثلني قيل

 .النافية، فإن معناه إن مل يكن احلكم للمعطوف عليه كان للمعطوف وهو تعسف
منها متصلة، ومنها منقطعة، ومعىن املتصلة أن اجلملتني تصري ا واحدةً ": أم"
أيهما عندك؟، وهي تسأل عن أحدمها : حلقيقة؛ فإن معىن أزيد عندك أم عمرو؟يف ا

فإا تسأل عن أحدمها ال " أو"على التعيني، وال جتيء إال بعد العلم باملسئول عنه بـ 
                                     

 .١/١٠٧ديوان اهلذليني انظر ذؤيب اهلذيل،  يبالبيت أل) ١(
 .٧٧آية : سورة النحل )٢(
 .١١١آية : سورة البقرة )٣(
 . دنا منه:رهق) ٤(



 

 

١٧٩ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

أزيد عندك أو عمرو؟ فجوابه نعم أو ال، فإذا أنعم سأل بـ : على التعيني، فإذا قال
لالستثبات فقط، " أو"ني أحدمها املعلوم مبهما، فـ فيجاب بزيٍد أو عمرٍو ليع" أم"

آ احلسن أو احلسني أفضل أم ابن احلنفية؟ فيجيب : وأم لإلثبات واالستثبات، ويقال
السُّينُّ بلفظ أحدمها، والكيساين بابن احلنفية، وال جواب بتعيني أحد االمسني، وإذا 

 .مكرراً فبتعيني أحدمها" أم"سأل بـ 
دل على اإلعراض عن الكالم األول استفهاماً كان أو خرباً وأما املنقطعة فت

 .ومهزة االستفهام" بل"والسؤال عن الثاين، فهي تعطي 
 -فإن املتصلة ال تقع بعد اخلرب-والفرق بني املتصلة واملنقطعة بعد االستفهام 

 فاملنقطعة؛ ألن املتصلة تدل على استفهاٍم مع إثباٍت" هل"أن االستفهام إذا كان بـ 
 :واهلمزة قد تستعمل لإلثبات كقوهلم

 )١(ت ِقنسـِريـْأَطـربـاَ وأَن

، وإذا "قد"مبعىن " هل"ال تستعمل يف معرض اإلثبات ويشكل بإتيان " هل"و
أعندك بكر أم : كان باهلمزة فيفرق بينهما بأن اخلرب مذكور بعد املنقطعة كقولك

 .ذكر بعد املتصلٍة؛ التصال الكالمعندك عمرو؟ ألن اجلملة بعدها مستأنفة، وال ي
ما يباين به بني املعطوف واملعطوف عليه يف احلكم، وهي : الصنف الثالث

 .اخلفيفة" لكن"و" بل"و" ال"ثالثة 
 .تنفي عن الثاين ما أثبت لألول فال تكون إال بعد اإلثبات": ال"
لثاين، وإذا لإلعراض عن األول سواء كان نفياً أو إثباتاً واإلقبال على ا": بل"

 :كان بعد النفي فله معنيان
 .إثبات ما سلب عن األول للثاين: أحدمها
 .السلب عن الثاين أيضاً: والثاين

 .وأما بعد اإلثبات فيعرض عن اإلخبار عن األول ويثبته للثاين
ما جاءين زيد لكن : لالستدراك، ويعطف ا املفرد بعد النفي كقولك": لكن"

إلجياب؛ ألن حرف العطف نائب العامل، واإلجياب موجود عمرو، أي جاء ال بعد ا
                                     

 .٣١٠ : ص:للعجاج، انظر ديوانهالبيت ) ١(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٨٠

مع النفي، فينوب العاطف عن اإلجياب املتقدم فقط فيحصل االستدراك، والنفي غري 
موجوٍد مع اإلجياب لينوب عنه فال استدراك والكوفية تعطف ا بعد اإلجياب كـ 

 إذ ذاك كون ، وإذا عطف ا اجلملة وقعت بعد املنفي واملوجب، وشرطها"بلْ"
جاءين زيد لكن عمرو مل : اجلملة املعطوفة واملعطوف عليها متنافيني إما لفظاً كقولك

 .ما قام عمرو لكن زيد ميشي: جيئ، أو معىن كقولك
املضمر املعطوف عليه إذا كان مرفوعاً مستكناً ال حيسن العطف عليه : خامتة

وز خالفاً للكوفيني على إال بعد تأكيده بالبارز، وعن بعض األصحاب أنه ال جي
؛ لئال خييل عطف االسم على الفعل )١(﴾ِإنه يراكُم هو وقَِبيلُه﴿ :التقديرين، قال تعاىل

ظاهراً، وألن الفاعل جزء الفعل فإذا استكن اشتد اتصاله وال يعطف على جزء 
 .الفعل

ن هو البارز هو الفاعل نفسه أبرزه للضرورة كاجلاري على غري م: ولو قيل
لـه كان حسناً، فكذا إذا كان مرفوعاً بارزاً متصالً ملشاته املستكني يف الفاعلية 

 .واالتصال
إذا فصل بني املعطوف واملعطوف عليه بغري حرف العطف جاز بال : ويف الثاين

ما أَشركْنا والَ ﴿: تأكيٍد؛ ألن الفصل يوهم ظاهراً عدم العطف كقوله تعاىل
 :قد يعطف عليه من غري فصٍل، قال، و)٢(﴾آباؤنا

  )٣(ن رمالـاج املُـال تعسفْـكنع قُلْت إذْ أَقْبلَت وزهر تهادى

ملشاته البارز املنفصل الربوز؛ فإن املنفصل باستقالله ضاهى املظهر فال شرط 
 .لعطفه إال العام

مررت : ية، تقولوإذا كان جمروراً وجب إعادة اجلار يف املعطوف خالفاً للكوف
به وبزيٍد، ورأيت غالمه وغالم عمرٍو؛ ألنه ماثل التنوين بكونه على حرٍف واحٍد 
يف آخر الكلمة دالٍة على متامها معاقباً إياه فال يعطف عليه كالتنوين، وحتقيقه أن 

                                     
 .٢٧آية : سورة األعراف )١(
 .١٤٨آية : سورة األنعام )٢(
 .١٧٧ :ص: البيت لعمر بن أيب ربيعة، انظر ديوانه) ٣(



 

 

١٨١ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

املعطوفية تقتضي املتبوعية واالستقالل، وهذه األوصاف تشعر بالتبعية واالحتياج 
 :قولهفيتنافيان، و

 )١(فاذهب فما ِبك واأليام من عجِب فاليوم قَربت تهجونا وتشِتمنا

، الواو للقسم، وإن عطفت )٢(﴾تساَءلُونَ ِبِه واألرحام﴿نادر، وقراءة محزة 
 وكُفْر ِبِه والْمسِجِد﴿:  اتقوا اهللا وقطع األرحام، وقوله تعاىل:فالنصف، أي

 ال الضمري، وإذا كان منصوباً )٤(﴾سِبيِل اِهللا﴿ عطف املسجد على )٣(﴾الْحراِم
فكاملظهر، وإن اتصل لفظاً؛ ألن املفعول يف حكم االنفصال، ولذلك مل يتحاش توايل 

 ".ضربت"حتاشيهم يف " ضربك"أربع حركاٍت معه يف 
 

 

                                     
 .بيت ال يعرف قائلهلا) ١(
 .١آية : سورة النساء )٢(
 .٢١٧آية : سورة البقرة )٣(
 .٢١٧آية : سورة البقرة )٤(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٨٢

 باب ما ال ينصرف
 لـه من حيث األصل يف االسم الصرف؛ ألن أسباب منع الصرف غري الزمٍة

هو اسم وإال اطردت والعرضي غري الالزم األصل وعدمه فكذا مقتضاه، وألن االسم 
لذاته يصح عليه مدلوالت مجيع اإلعراب فيقبل مجيعه، فقبوله لكل اإلعراب بالذات، 

وزن : وامتناعه لبعضه بالعرض، وما بالذات أقدم، واملشهور أن األسباب تسعة
. العجمة. اجلمع. العدل. األلف والنون الزائدتان، التعريف. التأنيث. الصفة. الفعل

 .التركيب
وجعلها اجلرجاين مثانيةً بإدخال األلف والنون يف التأنيث لكون تأثريمها 

 .مبشابته
 . املشاة أللف التأنيث"أرطى"والسريايف عشرةً بزيادة األلف الزائدة يف حنو 

فإذا جعل علماً فال " سراويل"بزيادة الطول حنو والفارسي أحد عشر 
 .ينصرف

 امتنع -أي التأنيث واجلمع-وإذا حصل يف االسم سببان منها أو واحد مستبد 
 :الصرف، ويف كيفية املنع طريقان

أا فروع، فإذا حل االسم اثنان منها غلبت عليه الفرعية فشابه : أحدمها
والحتياجه يف حتصيل الكالم إىل االسم، الفعل، فإنه فرع االسم الشتقاقه منه، 

واالسم مستغٍن عنه يف ذلك فثقل كالفعل فسقط منه التنوين الدال على اخلفة فتبعه 
 املضاف إليه التنوين الساقط من :سقوط اجلر لتخصصهما باالسم ومعاقبة ارور أي

ضاء املضاف خبالف النصب والرفع، فحمل اجلر على النصب، لكوما فضلتني، ولق
النصب حق اجلر الثابت عليه حني محل النصب عليه يف التثنية واجلمع املذكر 
واملؤنث، واملؤكد هلذا الطريق ثبات اجلر مع األلف والالم واإلضافة، فإنه مل يسقط 
التنوين يف احلالني، إما ألما معاقبان للتنوين، فكأن التنوين موجود، أو ألن السقوط 

إن السقوط مبعىن عدم امللكة كالعمى يف العني ال العدم يستدعي إمكان الدخول؛ ف
الن منافيان اسقط التنوين من الفعل واحلرف، واحل: املطلق وإال لصح أن يقال

للتنوين، فال إمكان، فال سقوط للتنوين، فلم يسقط اجلر، وحتريره أنه دار سقوط 



 

 

١٨٣ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 .اجلر مع سقوط التنوين فكان معلالً به
بالذات إمجاعاً، فلو سقط اجلر بالذات ملا عاد قط مؤكد آخر سقوط التنوين 

قياساً عليه حيققه أن السببني ينافيان التنوين لذاما وإال جامعاه يف صورٍة ما فلو نافيا 
 .اجلر أيضاً بالذات ملا جامعاه قطُّ، ألن ما بالذات ال يزول

تنوين أنه ملا شابه الفعل أعطي حكمه، وهو االمتناع عن اجلر وال: وثانيهما
فسقطا باألصالة، ومتحل منتهج هذا الطريق االنفالت عن اإللزام املذكور آنفاً 

 :بتعسفني
أن الغرض من عدم الصرف إثبات بعض أحكام الفعل ملشاه، : األول

 .وحذف اجلر يف بعض الصور كاٍف يف ذلك
؛ فإما خاصتان  أن اإلضافة والالم خيرجان االسم عن مشاة الفعل: والثاين

 .لالسم فينصرف
ويتجه على األول مطالبة علة ختصيص العود باجلر وختصصه بإحدى احلالني، 

 .وعلى الثاين النقض بدخول حرف اجلر اخلاصة باالسم مع بقاء منع الصرف
 :وأجيب عن الثاين بإبراز فرقني

أن الالم واإلضافة أشد تغيرياً ملفهوم االسم من اجلار، ألما يفيدان : األول
 .يف للمفهوم، واجلار ال يفيده معىنالتعر

، وكأنه ما  ، فهو كتتمة الفعل أن اجلار موصل معىن الفعل إىل االسم: الثاين
 .دخل االسم

إن غري املنصرف مل خيرج عن االمسية بل شابه : قيل على أصل اجلواب الثاين
تنع الفعل بوجود السببني املوجبني المتناع الصرف فما مل حيصل معارض هلما مل مي

 فال تدل إال على امسيته الثابتة -وإن كثرت-االمتناع، وإثبات خواص األمساء فيه 
، وملا سقط تأثري املعارض فالفرقان  باالتفاق، وهي قابلة ملنع الصرف من موجبه

 .املؤكدان جلهة تأثريه الغيان
ومن متسك بظاهر قول . واختلف فيه حال اجلر فمن مائٍل إىل بنائه، وهو الزجاج

سيبويه حيرك بالفتح يف موضع اجلر، ومن قائل بإعرابه، وهم األكثرون؛ خللوه عن موجب 
 .البناء



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٨٤

فإن اعترض مشكك على الدمهاء بأن احلركة حال اجلر إما إعرابية أو بنائية، 
 .واألول بني البطول ؛ ألن اجلار ال ينصب، والثاين ال تقولون به

حلاصلة بفتح الفم أعم من كٍل منهما أجيب بأا ال واحد منهما، فإن احلركة ا
فال تنتفي بانتفائهما، فإن أوهم بأن الكلي من غري خصوصية أحد اجلزئيات ال 

نبه بأا خاصة بكوا بدل اجلر، فإن أصر بأن حركة اآلخر إما بعامٍل، وهو . يوجد
ناسبة اإلعراب، أو ال وهو البناء، فال ثالث، يفسر بأن القسم الثاين، إن كان مع م

 .املبين فبناء، وإال فال
 ِلم لَم مينع السبب الواحد الصرف؟: فإن قلت
ألنه لو منع مل ينصرف أكثر األمساء، وتغيري الكلمة عن مقتضاها خالف : قلت

األصل، واستقالل السبب الواحد موجب لزيادة التغيري، ترك األصل مع السببني 
 زيادة التغيري ومل يترك مع :اد، أيعمالً بالسبب القوي الربيء عن استلزام الفس

السبب الواحد؛ لضعفه، واستلزامه الفساد، وألن خفة االسم قاومت السبب الواحد 
 .فبقي على ما كان، فلما تثىن السبب زادت العلة

احلرف أبعد عن االسم من الفعل عنه ومشاة احلرف جبهٍة واحدٍة : فإن قلت
عل ال يعطيه إال مشاتان، فكان بالعكس تعطيه حكم احلرف أي البناء، وحكم الف

 .أوىل
 :أجبت من وجهني

أن االسم املشابه للحرف جبهٍة قليل، وللفعل جبهٍة هو األكثر، فلم : أحدمها
 .تلغ األول عمالً باملشاة الساملة عن املعارض، وألغيت الثاين؛ لوجود املعارض

حتياجهم إىل ذلك، أن وضعهم االسم مشاا للحرف يدل على شدة ا: الثاين
فإن املبالغة يف تبعيد الشيء عن أصل وضعه ال يرتضيه العاقل إال اضطراراً خبالف 
وضع االسم مشاا للفعل فإنه يكفيه أدىن احتياٍج، وتأثري السبب القوي أقوى من 
تأثري السبب الضعيف، ويقرب منه القضية املشهورة أن املرض إذا كان مالئماً لطبيعة 

ه فخطره أقل منه إذا مل يكن مالئماً ألحدمها فإن الثاين ال يكون إال عن املريض وسن
 .سبٍب قوٍي

 فرع وزن االسم؛ ألن أصل االسم أن يكون على وزن األمساء ال :وزن الفعل



 

 

١٨٥ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

كما أن الفعل فرع االسم فوزنه فرع وزن االسم، واملؤثر : على وزن األفعال، وقيل
 عليه، فاألول كشمر، وصيغ األمر، وبناء من أوزان الفعل املختص به أو الغالب

املفعول، والثاين وزن األفعال املضارعة، استدرك بعضهم جعل وزن الفعل الغالب 
 حيتاج إىل استقراء مجيع األمساء واألفعال، وبأنه يشكل :سبباً بأنه رد إىل اجلهالة، أي

ثٍي إال ولـه ؛ فإنه يف االسم أكثر منه يف الفعل، ألنه ما من فعٍل ثال"أفعل"بـ 
امساً إما للتفضيل، أو لغريه، وأفعل يف األفعال ال يكون إال يف بعض ما جاء " أفعل"

يف األمساء من غري فعٍل " أفعل"، ويف غري ذلك قليل، ويقابله يف القلة وقوع "فعل"فيه 
: كأجدٍل وحنوه، وحققه بأن فاعالً يف األمساء قليل جدا كخاٍمت، وهو غري مانٍع، قال

الوزن املانع إما املختص بالفعل، أو يكون أولـه زيادةً كزيادته غري : األوىل أن يقالف
، فأمحد علماً ال ٍ)٢(، فإنه يقبل التاء كيعملٍة)١( ال يكون كيعمٍل:قابٍل للتاء، أي
 .علماً منصرف" يعمل"ينصرف، و
؛ فإن  طرفا اللفظ واملعىن-يف موازنة االسم الفعل-قوهلم جيب أن يعترب : أقول

 منصرف لعدم زيادة اهلمزة حيقق -وإن كان ظاهراً كأمحد-إذا جعل فوعالً " أولق"
اإلشكال املذكور، وذهب عيسى ابن عمر إىل أن كون الكلمة فعالً يف األصل من 

 :علماً، محتجا بقول سحيم" ضرب"مجلة األسباب فلم يصرف حنو 
ـَالَ وطَالَّع الثَّنـايـَأن يم اـا ابن ج ـَةَ تعرفُوـن  ـىت أضـع الِْعمام

 .وهو عند سيبويه مجلة إما حمكيةٌ علَماً، أو صفة ملوصوٍف حمذوٍف
فرع املوصوف، وشرط تأثريها كوا يف أصل الوضع صفةً وال مينعها : الصفة

من التأثري عروض االمسية، وإن كان يف األصل امساً فال تفيدها الوصفية العارضة 
 غري منصرفني، وأربع صفة منصرف، وقد تتخيل -امسني- )٤( وأرقم)٣(أدهمتأثرياً، ف

                                     
 .البعري القوي: يعمل) ١(
 .الناقة القوية على العمل: يعملة) ٢(
 .القيد: أدهم) ٣(
 .اسم للحية: أرقم) ٤(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٨٦

 تومهاً )٢( وأجدٍل)١(الوصفية األصلية فال يصرف ا كما فعل ناس من العرب بأخيٍل
بتوهم اخلُبث " أَفْعى" القوة يف الثاين، ومنع : أي،ملعىن ذي اخليالن يف األول، واجلدل

دفيه أَبع. 
كري؛ ألن االسم من غري عالمٍة يطلق على املذكر مث تلحقه  فرع التذ:التأنيث

العالمة للتأنيث، وألن الشيء املطلق أقدم يف التعقل من كل شيٍء مقيٍد، وهو مذكر، 
 .وصفاً" قائمٍة"وكذا املعلوم واملذكور، وال يؤثر إال التأنيث الالزم فال اعتداد مبثل 

زم يف أصل وضع الكلمة ال: لفظي ومعنوي، فاللفظي ضربان: وهو قسمان
والزم بالنقل إىل العلمية، وهو . كاأللف املقصورة واملمدودة مثل حبلَى وصحراء

 .التاء كحمزة؛ فإن العلمية متنع احلذف
لزوم التأنيث كتكراره، فكأنه حصل سببان ضعيفان، فإن التأنيث : وقوهلم

كراره غري سبٍب، الذي هو أحد األسباب هو الالزم ال مطلق التأنيث فاملتوهم ت
هو مستبد بالتأثري كما قلنا، فعليه يتجه أن : والسبب غري مكرٍر، فاألوىل أن يقال

 .التاء يف العلم مستقل، والعلمية ليست سبباً بل هي شرط: يقال
أما املعنوي فتأنيث علم املؤنث وشرط وجوب تأثريه الزيادة على الثالثة، أو 

 الصرف خالفاً للمربد، وقدم، وزينب، وماه حترك األوسط، أو العجمة، فدعد جائز
ممتنعة؛ ألن األول يف غاية اخلفة فيقاوم الثقل الشبهي فينصرف، ومنع الصرف 
للسببني، وذهب العالمة إىل إثبات اجلواز يف األعجمي الساكن األوسط كنوٍح 

 اتفاقاً فليس" جور"و" ماه"ولوٍط بالقياس على املؤنث حيققه عدم الصرف يف حنو 
الزائد فيه إال العجمة، وكما لو انتقلت العجمة وبقيت العلمية والتأنيث جاز 
الصرف، فكذا إذا انتفى التأنيث وبقيت العجمة والعلمية، واالستعمال يوجب 

 .صرفه، والنقل مقدم على القياس
وأما الثاين، فألن حركة األوسط مبنـزلة حرٍف عندهم؛ ألن األلف اخلامسة 

                                     
 .وصف للطائر:  أخيل)١(
 . للصقروصف:  أجدل)٢(



 

 

١٨٧ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

، وجيوز إبقاؤها وقلبها رابعةً كحبلى، وحبلَويٌّ، )١(لنسبة كحباريحتذف قطعاً يف ا
 . فهي كاخلامسة)٢(ووجب احلذف رابعةً يف متحرك العني كجمزي

وإذا مسي مذكر باسٍم غلب استعماله يف املؤنث فإن كان زائداً على ثالثٍة 
حة،  فكأن احلرف الرابع تاء يف الكلمة كطل)٤(، وعناق)٣(فمنع الصرف كجيأل

والشاهد بصحة هذه املناسبة إظهارهم التاء يف بنات الثالثة يف التحقري كأريضٍة، 
وإخفاؤهم إياها يف بنات األربعة كعقريٍب، فلوال إنـزاهلم الرابعة منـزلة التاء 

ا صرفته كقدٍم؛ لعدم التأنيث اللفظي ثالثيكان جلمعوا بينهما كالثالثة، وإن 
تظهر فيه التاء لتذكره، وأما أذينه علم رجٍل فموضوع واملعنوي، مث إذا صغرته مل 

رغصم. 
مسمى ا رجل؛ ألن حركة األوسط " قدٍم"القياس مينع صرف : فإن قلت

 ".رابٍع"كحرٍف 
احلركة من حيث الثقل شات احلرف فأزالت اخلفة املقاومة للثقل ومل : قلت

لم متنع الصرف وألا فرع احلرف تشابه احلرف الرابع يف آخر الكلمة املشاة للتاء ف
 .الذي هو فرع التاء، فضعف تأثريها بتضعيف الفرعية

املراد باأللفني هنا ألفا املمدود، : املضارعتان أللفي التأنيث قيل: األلف والنون
 .وجهة املشاة وجوه

مث أردف " سكر"كوما زائدتني معاً يف آخر الكلمة؛ فإنه مل يستعمل : أحدها
 للمؤنث مث أحلق النون للتذكري؟" سكْرى"ما املانع لكون : النون، فإن قيلباأللف و
 .مث حلوق عالمة التأنيثترك القياس؛ فإن األصل التذكر : قيل

أليس عالمة التذكر تلحق باالسم املطلق على املؤنث يف العدد فهال : فإن قيل
 !  نقيسه عليه؟؟

                                     
 .ريوطنوع من ال: رىاحلبا) ١(
 . سريع:مجزي) ٢(
 .اسم للضبع: اجليأل) ٣(
 .ثىن من ولد املعزاأل: عناقال) ٤(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٨٨

وحذفت يف التأنيث للفرق، فصار أجيب بأن التاء هناك عالمة تأنيث اجلماعة 
 .ثباته علماً للتذكري باالتفاق ال بالقصد احتاد سياقتهما يف االسم والصفة

 عدم إعادة صيغة املذكر يف :اختالف صيغيت املذكر واملؤنث، أي: الثاين
 .سكران وسكْرى كأمحر ومحراء خبالف ضارٍب وضاربٍة : املؤنث يف الفصلني تقول

ع على الثاين امتناع حلوق التاء بصيغة مذكريهما، ألنا ال وهو متفر: الثالث
 .عطشانة كما ال نقول أمحرة: نقول

وإمنا مسي زائدتا املمدود ألفي التأنيث وإن كان األلف األوىل ملد الصوت 
محرى كسكرى فزيدت ملد الصوت ألف قبل ألف " محراء"والثانية مهزةً؛ ألن أصل 

 تقع حشواً فالتقى ساكنان وحذف األوىل ممتنع؛ ألداء التأنيث؛ ألن عالمة التأنيث ال
جلبها إىل حذفها، فاجللب عبث والثانية عالمة تأنيث فتعني التحريك، وحتريك 
األول يستلزم زوال مقصودها مد الصوت، ولكون الثاين أقرب إىل موضع التغيري 

ىل األصل، وهو الطرف واأللف املتحركة مهزة فدعيت الثانية ألف التأنيث نظراً إ
 .واألوىل بااورة

املراد ما ألف املقصور، والثانية من املمدود، ومشاتهما لأللفني ما مر : وقيل
" فعلى"مع أدىن تغيري يف الوجه األول، وصاحب األلف والنون إن كان صفةً هلا 

كندماٍن " فعالنة"كغضبان فال يصرف؛ الستكمال الشبه والصفة، وإن كان هلا 
فالصرف، ألما ال يشبهان األلف إذن إال جبهٍة فكأنه ال شبه، والصفة ال وندمانٍة 

نعم إن مسي به منع الصرف، لتحقق املشاات والعلمية، وإن . متنع الصرف وحدها
" فعالنة"الصرف، لكون عدم : فوجهان" رحمٍن"مل يكن هلا واحد منهما كلفظة 

موجودة تقديراً، " فعالنة"فرع فكأن ، وإذا انتفى األصل انتفى ال"فعلى"فرع ووجود 
إليه، أو " فعالنة"وعدم الصرف وهو األكثر؛ لتقوي الشبه األول بانضمام عدم 

املراد من الشبه الثاين أن ال يكون صيغة مذكره موجودة يف مؤنثه، وهو أعم : نقول
 .، فيتحقق مع كل منهما فتجتمع املشاات"فعالنة"وعدم " فعلى"من وجود 
مسلم، ولكنه ملزوم أخص، وهلذا مل " فعالنة"أصل عدم " فعلى"ود وج: قوله

يتحقق نقيض الزمه بانتفائه، وإن كان امساً فإن قارنه العلمية فال يصرف كعثمان، 
ألن العلمية حتظر زيادة التاء فتتم املشاة كأرطى عند سيبويه، فإنه ينونه وجيعل ألفه 



 

 

١٨٩ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

يف امتناع " بشرى" ينصرف ملضاهاة ألفه ألف لإلحلاق ال للتأنيث، فإنه إذا مسي به ال
م أصالة النون وزيادا فينصرف هلما قبول التاء، وإال فالصرف، وحيتمل بعض األعال

كحسان، أهي من احلسن أو احلس؟ والرمان إن مسى به أهي من رم أو رمن؟ أي 
لف أجهل اشتقاقه، فأحلقه باألكثر وهو زيادة األ: أقام، واخلليل ال يصرفه قال

كقراٍص ومحاٍض أكثر من فعالن، " فعاالً"إن : والنون، واألخفش يصرفه قائالً
 هلك أو من شطن أي بعد وكأيب حيان أو هو من :وكالشيطان أهو من شاط أي

أبو : إن فاضالً تكىن بأيب حيان أتى أمرياً فقال لـه األمري: احلياة أو من احلني، يقال
 األمري فال ينصرف، وإال انصرف، وكشف إن أكرمه: حيان ينصرف أو ال؟ فقال
 .جوابه عن فضله وذكائه

فرع التنكري، قيل؛ ألن اجلهل بالشيء يتقدم معرفته، وملعترٍض أن : التعريف
النكرة ليس معناها اهول الصرف بل هو معلوم بأنه شخص أو عدد من : يقول

إن كل : فلم قلتمجنس إال أنه غري معني التشخيص، واملعرفة اليت هي سبب العلمية 
 معلوم التشخص الذي هو مفهوم العلم كان معلوماً على وجه التنكري قبل ذلك؟

واجلواب أن معىن النكرة جزء معىن العلم فيتقدم عليه بالطبع، فإن منع بانَّ 
عدم تعني الشخص جزء معىن النكرة فال جيامع تعينه الذي هو جزء معىن العلم 

 يقصد ا عدم العلم بتعني الشخص، فإنه حاصل حققناه بأن من أطلق النكرة ال
باالستصحاب ولكنه يفيد علماً ناقصاً من غري تعرٍض لنفي الزيادة عليه، فاملعلوم 
باملفهوم النكري ال ينايف كونه معلوماً باملفهوم العلمي بل هو يف ضمنه، وللمسألة 

 املبهمات واملضمرات تقرير ال تسعه هذه الصناعة، وإمنا تعينت العلمية للسببية؛ ألن
ضافة ناقص حلصوله مبنية فال يتعلق تعريفها باملعرب، والتعريف احلاصل بالالم واإل

مررت بالقوم أمجع مل يعتد به، لكونه : بكلمٍة أخرى، وتعريف التأكيد كقولك
 .مطلوباً بالعرض
 أن تعدل بصيغة الكلمة إىل غري تلك الصيغة وتعىن ا ما تعين باألوىل،: العدل

وهو فرع املعدول عنه، مث األصل قد تكون صفةً وقد تكون علماً كمثىن وثالث من 
اثنني اثنني وثالثٍة ثالثٍة، وعمر وزفر من عامٍر وزافٍر، ويفهم العدل يف األول حتقيقاً، 

جاء الرجال مثىن وثناء ومثلث وثالث إىل عشار : ويف الثاين تقديراً، ألن قولك



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٩٠

، ومقصوراً على رباع ومربع يف قوٍل، تريد )١(ر احلضرميومعشر يف قوٍل، وهو اختيا
به حصرهم جائني يف اثنني اثنني، وكذا ما فوقه، وأمساء العدد هي املوضوعة للتعبري 

أصل عمر : ا عنه، فإذا تركت إىل غريها حتققنا العدل، وأما قولنا يف األعالم مثالً
 انصراف عمر حيث مل جند من عامر عدل لزوال االشتباه فتخمني أجلأنا إليه عدم

األسباب فيه إال العلمية، فطلبنا سبباً آخر فلم جند أشد مناسبةً من العدل فأثبتناه 
معدوالً ملا جاء منصرفاً، وحنو جعل وحطم " أُدداً"اضطراراً، ولذلك مل جنعل 

منصرف معرفة النفراد العلمية فإن األول نقل عن اسم جنس، والثاين عن بناء مبالغٍة 
هو : ال عدل فيهما، ويا فسق ال ينصرف؛ لعدله عن فاسٍق املعرفة، قال اجلرجاين

 .أخص بالتعريف من العلم لعدم تنكره قط، وفيه نظر
 :ويف سبب امتناع صرف مثىن وحنوه وجوه

 .الصفة والعدل، وهو املشهور املتعمد
صفية والعدل عن اللفظ واملعىن، أما اللفظ فظاهر، وأما املعىن فللزومه الو

واالخنالع عن االمسية قاله أبو بكٍر، وأنكره الفارسي، ألنه معدول عن مكرٍر وال 
 ال يدل على إفراد املعدول )٢())صالة الليل مثىن مثىن((: يكون إال صفةً، وقوله 

عنه، فإنه لتكرير املكرر تأكيداً، كأنه كرر اثنني أربع مراٍت، وإمنا حسن خبالف 
ألنه تكرار واحد، واجتماع عدلني عدٍل عن اللفظ وعدٍل عن تكرير االثنني أربعاً؛ 

 .سنن العدل، ألن باب العدل أن يكون للمعارف، وهذا للنكرة
وأنه معدول ومجع؛ ألنه بالعدل صار أكثر من العدة األوىل وكأن هذا القائل 

 .جيعله معدوالً عن اثنني
غة العدل خبالف  كغلَيٍم، لزوال صي)٣(أحيد: وتصغري املعدول يوجب صرفه

 .فلم خيرج عن زنة الفعل! ، لورود ما أُميلحه"أُحيمر"فإنك ال تصرف " أفعل"
                                     

 يف العربية والقراءة، تـويف      رأسا وعلما هو أبو حبر عبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي، كان           ) ١(
 هـ١١٧سنة 

 .١/٢١٠ث رواه اإلمام أمحد يف املسند ياحلد) ٢(
 .أحاد: أحيد) ٣(



 

 

١٩١ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

وليس " آخر"تأنيث " أخرى"عدل عما فيه الالم؛ ألنه مجع : فقالوا" أخر"وأما 
فيجب فيه الالم، فلما مل تصحبه فهو معدول عما فيه " من"مصاحباً لإلضافة وال لـ 

 تكون معدولةً عن معرفٍة؟ فانربى هم الفارسي بأا نكرة فأىنتلك، واستدرك علي
بعض احملدثني جييبه بأن املعدول عن الالم إمنا يكون معرفةً إذا قصد إرادة الالم فيه 
كأمس فبين، أو قصد إىل علميته كسحر فأعرب ومنع الصرف، وأخر مل يتضمن 

 .ع أا معدولة عما فيه الالمالالم إلعرابه وال هي علم لوصفيتها فال تكون معرفةً م
حاصل تقريرك أا نكرة، وهي متفق عليها إمنا الكالم يف أن معىن : فيقال لـه

عمر معدول عن عامٍر العلم، : املعدول جيب كونه معىن املعدول عنه، ولذلك قيل
ومثىن عن اثنني الصفة ال العلم، وهنا معىن املعدول نكرة، واملعدول عنه معرفة، فال 

 وأنت أطنبت يف غري حمل النـزاع واقتصرت يف حمله على جمرد إعادة الدعوى، جيوز
التفصيل فإن صيغة " من"إا معدولة عن مصاحبة ": اللُّباب"واألوىل ما قاله صاحب

فلما مل يتلفظ ا معدول عن " من"جمردة عن اإلضافة والالم واجبة املصاحبة لـ 
 .مصاحبها

قال " أمجع"ٍع فإنه مجع جلمعاء تأنيث معدول عن مج: فقيل" مجع"أما 
يف األلوان والعيوب املمتنع مجع مذكره بالواو والنون " فعالء أفعل"قياس : الفارسي

ـ ومل ميتنع ك" أمجعون"ما يف قوهلم " مجعاء"وقد مجع مذكر " فعل"أن جيمع على 
ليس الذي " فعالء"فليس من ذلك الباب بل هو معدول عن مجاعي، ألن " أمحرون" 

يف وجوهها األربع معدول عن املؤنث، " فعال"و" فعاىل"بصفة قياسه أن جيمع على 
 :أما اسم الفعل املبين فدليل تأنيثه قوله

ـُج يف الذُّعر ة إذْـَع من أُسامـَوألنت أَشج ـَزال ول ـِيت ن   )١(دع

 ىكما ثُىنأُنثَ الفاعل لقصد تأنيث الفعل " انـزيل"هو معدول عن : فقيل
 :، ويف)٢(﴾أَلِْقيا ِفي جهنم﴿: الفاعل لتكرير الفعل يف قوله تعاىل

                                     
 .لبيت لزهري بن أيب سلمي ا)١(
 .٢٤آية : سورة ق )٢(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٩٢

ـِفَا نبـــِك  )١(ق

 تكراره الزائد على مرتني، وجعل التأنيث :وتأنيث الفعل املراد منه مجعه، أي
عالمة ونسابة، وألن الكثري مجاعة، وأما : عالمة التكثري معهود يف كالمهم كقوهلم

ملؤنث كحذام وقطام املعدولة عن حاذمة وقاطمة فتأنيثه ظاهر، وهو غري أشخاص ا
منصرٍف عند متيٍم، ومبين عند احلجازيني، إما؛ ألن أسباب الصرف ملا زادت على 

 ".نـزال"االثنني املوجبني ملنع الصرف مل يبق وراء منعه إال البناء، وإما ملوازنة 
اً بالكسر؛ لزيادة الثقل بالراء ألا وما آخره الراء كوبار بناه بعض متيٍم أيض

حرف مكرر، وإما تصحيحاً إلمالته بالكسر، فإنه إن مل يكسر ال يصرف، فال 
يدخله اجلر فال ميال، واإلمالة نوع ختفيٍف سيما يف حمل الثقل فطلبت، وأما املعدول 

 :عن املعرف بالالم كفجار ومجاد عن الفجرة واجلمودة يف قوله
مسـَّا اقْت ـَا بينناإن  )٢(رةَ واحتملْت فَجارـَلْت بـَفَحم نـا خطَّتين

يفهم منه اإلشارة إىل " فجار"فألنه مبين ومل جتد فيه إال العدل واملعرفة، فإن 
لو : اإلشارة إىل ماهية املربة، ولذا قال اجلرجاين" برة"ماهية الفجور كما يفهم من 
 .، فأجلئنا إىل تأنيث املعدول عنه ضرورة البناءقيل هو علم للفجور كان حسناً

وأما املطلق على املؤنث يف النداء حنو يا لكاع ويا خباث فواضح التأنيث، 
وهو مبين للتعريف الندائي والتأنيث والعدل، وجميء هذا الضرب يف غري النداء شاذ، 

 :قال
ـَوف مـا أَطُوف ثُم آوي ـٍْت قَِعيد أَط ـَى بي  )٣(ه لَكَــاِعـتِإل

، والقياس إجراء اخلالف يف بناء  وجيوز كونه علماً ألمرأته فيكون من الثاين
 .األخريين

فرع الواحد، وشرط منعه الصرف كون وزنه وزن اجلمع األقصى، : اجلمع
 . كمساجد، ومصابيح-أوسطها ساكن-وهو ما كان بعد ألفه حرفان أو ثالثة 

                                     
 . مطلع معلقتهمن بيت المريء القيس، جزء) ١(
 .٩٨البيت للنابغة الذبياين، انظر ديوانه ) ٢(
 .١٢٠لحطيئة، انظر ديوانه لالبيت ) ٣(



 

 

١٩٣ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

كلب وأكلب : ا به مجع اجلمع فإنك تقولاجلمع األقصى أردن: وقولنا
ألنه يف حكم : وأكالب، ونعم وأنعام وأناعيم، فهذا اجلمع مستقل مبنع الصرف، قيل

مجٍع مكرٍر إما تقديراً أو حتقيقاً كما مر، ويرد عليه ما أوردت على التأنيث الالزم، 
ض املتأخرين ويلزم هذا اجلمع أن ال يكون على زنته واحد باالستقراء، وملا مسع بع

اجلمع املؤثر هو أن ال يكون على زنته : ذا الالزم ظنه مساوياً هلذا اجلمع فقال
، فإنه ال نظري لـه يف اآلحاد فمنع عدم موازنته "أفعٍل"عليه يشكل بـ : واحد، قيل

التاء خترج اجلمع :  إن التاء زائدة غري معتد ا، قيل لـه: وأمنلٍة قائالً)١(لألحاد بأبلمٍة
 وجواريٍة )٢(لغري املوازن لآلحاد إىل موازا فتمنعه من التأثري فينصرف كفرازنٍةا

، فكيف ال خترج الواحد عن زنة اجلمع يف حنو أمنلة؟، وألن ٍ)٣(موازن كراهيٍة وحزابيٍة
 خترجه إىل الصرف يف حنو مدائين منسوب إىل املوضع -مع أا زائدة-ياء النسب 

، ولكنه ظاهر الشذوذ، وهذا الغلط إمنا نشأ من إيهام سلمناه. )٤(املسمى مبدائن
العكس كليا، فإنه ملا وجد كل مجٍع مانٍع من الصرف ليس على زنته واحد توهم أن 
 .كل ما ليس على زنته واحد فهو مجع مانع من الصرف، واحلق انعكاسه جزئياً فقط

ضاجر مفاعل ومفاعيل ليس على زنتهما واحد يشكل حب: قولكم: فإن قيل
كان على هذين الوزنني ال ينصرف  اجلمع إذا: وسراويل؛ فإما مفردان، وقولكم
، وهذا يدل على أن جمرد الوزنني مانع ، فال  مستدرك؛ ألما مفردان ال ينصرفان

 .تأثري للجمع
 مجع : مجع حضجٍر مسي به الضبع، وسراويل:واجلواب عن األول أن حضاجر

 :سروالٍة، قال الشاعر

                                     
 .اخلوصة: األبلمة) ١(
 .)اللسان فرزن(الفرازنة مفردها فرزان وهو من لعب الشطرنج أعجمي معرب ) ٢(
 .احلمار القصري: احلزابية) ٣(
 معجم البلدان راجع  .  ملوك فارس  ن من  بناها أنوشروا   القدمية، مدن العراق إحدى  : املدائن) ٤(

 .٥/٧٤ لياقوت 



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٩٤

 )١(ه من اللَّـؤم ِسـروالَـةٌعلَيـ
مسي به امللبوس فإن منع ورود سروالـٍة ففي التقدير هي مجع هلا، فإن الفروع 
املتروكة األصول كثرية، وكما أن الوصفية األصلية معتربة وإن طرأت االمسية فكذا 

 .اجلمعية األصلية وإن طرأ اإلفراد، وبه خرج اجلواب عن الثاين
قال . أيضاً بأا أعجمية، وكالمنا يف األفراد العربيةوأجيب عن سراويل 

رته مل كاملساجد اعول علماً ال ينصرف؛ ملشاة األعجمي املعرفة، فإن ن: الفارسي
 .يف قولـه إذا نكرته بعد العلمية" أمحر"تصرف أيضاً يف قول األخفش كما تصرف 

باً فاألخفش يصرفه بعد إن أراد كون املشاة سبباً والعلمية سب: قال اجلرجاين
زالت الوصفية بالعلمية، والعلمية بالتنكري فلم يبق إال ": أمحر"التنكري؛ ألنه قال يف 
زالت اجلمعية باإلفراد والعلمية بالتنكري فلم يبق إال مشاة : سبب، فيقول هنا

األعجمي، وإن أراد جعل املشاة مستقلةً باملنع فال ينصرف نكرةً باالتفاق لبقاء 
 .املشاة

نكرةً آخر باب التعريف فال " سراويل"الفارسي صرح بعدم انصراف : أقول
إن هذا معرفة إذا نكرت مل تصرف على قولنا، : معىن للترديد، ومعىن قول الفارسي

 فهمه اجلرجاين من وعلى قول األخفش أيضاً؛ لبقاء املشاة املستقلة بالتأثري ال كما
 أيضاً، على قول األخفش، ونقل عبد صرف نكرةًأنه ال ينصرف معرفةً، وال ين

عن الفارسي أن سراويل نكرةً فيه التأنيث، والعجمة، والطول فلم جيعل  الوارث
 .العلمية شرط تأثري التأنيث املعنوي وال العجمة، وهو غريب

فياؤه نصباً مفتوحة غري منصرٍف، ويف الرفع ساقطة، ويف " جواري"وأما حنو 
جواٍر، : ٍة ضعيفٍة، واألكثرون على حذفها كما يف الرفع، فيقولوناجلر تفتح يف لغ

ويف كيفية سقوط الياء وجلب التنوين مخسة وجوٍه، ثالثة للقائلني خبلو الياء عن 
 .التنوين واثنان للجاعليها منونةً، أما الثالث األول

ة الكسر عليها كقولـه ـاء حذفت للتخفيف وداللـأن الي: أحدهاـف

                                     
 .هذا صدر بيت قائله جمهول) ١(



 

 

١٩٥ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

، فلما جاز ذلك يف املفرد )٢(﴾الْكَِبري الْمتعاِل﴿ و)١(﴾اللَّيِل ِإذَا يسِرو﴿: تعـاىل
جيوز فيه ختفيف الياء، فإذا جيء " سيٍد وهٍني"وجب يف اجلمع، لثقله، كما أن باب 

وجب للثقل، فلما سقطت الياء جيء بتنوين التمكن؛ لزوال صيغة " كينونٍة"إىل باب 
رف فبقي جواٍر مثل كالٍم، وهو اختيار اجلرجاين، ويشكل اجلمع املانع من الص

بثبات الكسر الدال على وجود الياء تقديراً، فإنه لو مل يقدر لضم الراء يف الرفع 
 :كقولـه

ايـَا ثَن ـَا ثَمـانُ انـا أَربـع ِحسـلَه   )٣(وأْربـع فَثَـغـره

 .بضم النون، ومع تقدير الياء ال ينصرف االسم
أنه ملا حذف الياء ملا مر عوض عنها التنوين، وهو منسوب إىل : وثانيها

سيبويه، واالسم غري منصرٍف، ويشكل بأن الياء يف الرفع تكون ساكنةً فيسوغ 
 .حذفها، ويف اجلر مفتوحة فكيف حتذف؟، وهذا ال يتجه على اللغة الضعيفة

وعوض عنها إن حركة الياء حذفت للتخفيف : وهو قول املربد: وثالثها
التنوين، فحذف الياء، اللتقاء الساكنني، واالسم ال ينصرف لبقاء احلركة بنائبها 

 .املستلزم بقاء الياء تقديراً وتعويض احلرف عن احلركة من الضعيف
 .انريوأما األخ

فأحدمها أن األصل صرف االسم ولزم من الصرف اإلعالل فحذف الياء قبل 
 .وهذا أقربحلوق منع الصرف فبقي منصرفاً، 

أن الياء ملا حذفت ملا مر اآلن حذف تنوين الصرف؛ لبقاء الياء : واألخري
 .تقديراً فعوض عن اإلعالل بالتنوين الباقية فهو خمبط جدا

فرع العريب، واالسم األعجمي إما علم كإبراهيم وإمساعيل، أو اسم : العجمة
 .جنٍس كالنريوز واللجام واإلبريسم

ية مانعة من التصرف على مقتضى كالم م ألن العلفاألول غري منصرٍف؛
                                     

 .٤آية : سورة الفجر )١(
 .٦آية : سورة الرعد )٢(
 .البيتان جمهوالن النسبةهذان ) ٣(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٩٦

العرب فتسلم العجمة مؤثرةً خبالف الثاين حيث قبل تلعبات لغتهم وتصرفات 
ألسنتهم من إدخال الالم والتنوين واإلضافة فصار كعريب األصل، واحملققون على 
اً، اشتراط الزيادة على الثالث أو حترك األوسط يف مؤثريتها فيصرفون نوحاً ولوط

كل مذكٍر مسي بثالثة أحرٍف من غري حرف التأنيث : وجييبون عن قول سيبويه
بأن " جيد وضرب"أو حنو " فعل"مصروف أعجميا كان أو عربيا إال أن يكون 

 ".سحر"املستثىن غري منحصٍر فيما ذكر، خلروج 
ثي لفرق بني التأنيث املعنوي والعجمة، حيث أثر األول يف الثالاما : فإن قلت

 .الساكن األوسط فجوز منع صرفه باالتفاق ومل يؤثر الثاين أصالً عند احملققني
التأنيث ختيل وجود التاء الظاهرة يف التصغري : يتجه يف الفرق أن يقال: قلت

فيتوهم ثقل لفظي فيؤثر، والعجمة ال ثقل هلا إال عدم مترن العرب على التلفظ 
 تكراٍر فلم يثقل عليه، ىندعود ا لسام بأبكلمات العجم، فإذا خفت غاية اخلفة ت

" إفعاٍل"وإذا احتمل العلم النقل عن عريب، والعجمة جاز الصرف وتركه كإسحاٍق 
 .)١("ذكر القبج"من السحق، ويعقوب 

جعل االمسني امساً واحداً من غري إرادة العطف كخمسة عشر : التركيب
توح تشبيهاً للثاين بتاء التأنيث إال ما فيكون إعراب اموع يف آخر الثاين، واألول مف

يف آخره الياء، فإا ساكنة، وهو فرع اإلفراد، وال يكون ذلك إال يف األعالم 
هذا : كرب، تقول ، وقايل قال، ومعدي حضرموت:باالستقراء، وذلك حنو

 ومررت حبضرموت، وقد يضاف يف بعضها األول إىل حضرموت ورأيت حضرموت
األول إعراب املضاف وجير الثاين مع التنوين إن كان منصرفاً الثاين لفظاً فيعرب 

هذا بعلبٍك، ومررت ببعلبٍك، وكذا معدي إىل كرٍب إال أن ياءه ساكنة يف : كقوهلم
وجوه اإلعراب إما تشبيهاً هلا باأللف، أو إشارة إىل إرادة التركيب من حيث املعىن، 

كأا اسم قبيلٍة فيفتحه عند مؤنثاً " كرب"وكذا ما آخره ياء، مث بعضهم جيعل 
فتحت إشارةً إىل ممازجة التركيب، وبعضهم جيعله : اإلضافة لعدم انصرافه، وقيل

ما أحد سببيه أو أسبابه العلمية فحكمه : "مذكراً فيجره مع التنوين، قال العالمة
                                     

 .اجلل: جبالقَ) ١(



 

 

١٩٧ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

رب سعاٍد وقطاٍم؛ لبقائه بال سبٍب أو على سبٍب : الصرف عند التنكري كقولك
 ".، فإن فيه خالفاً بني األخفش وصاحب الكتاب"أمحر" حنو واحٍد إال
يشكل مبا إذا جعل اجلمع األقصى، أو املؤنث األلفي علماً؛ فإما ال : قيل

أراد بالعلمية العلمية : ينصرفان عند التنكري، وليسا من املستثىن، قال بعض احملدثني
سباب مستقال مبنع الصرف املؤثرة، مث فسرها بأا اليت ال يكون ما سواها من األ

وهي ال جتامع شيئاً من العلل مؤثرةً إال وهي شرط فيه إال العدل، ووزن الفعل، : قال
مث العدل والوزن ال جيتمعان باالستقراء، فإذا زالت العلمية املؤثرة فإن مل يكن معها 
هوأحدمها فال سبب، وإن كان أحدمها بقي سبب واحد وطول يف بيانه إىل أن م 

على الراكنني إىل بادئ النظر أنه فسر مراد العالمة مبا يندفع عنه اإلشكال، وهو 
كل علٍم إذا انتفت علميته انصرف، وال يظن : هذر؛ فإن حاصله راجع إىل أنه يقول

بعاٍمل إرادة مثله بل احلق أنه مل يستثن الصورتني توكالً على ذهن املتعلم حيث كان 
تقالن باملنع وإمنا ذكر ذلك مع االستغناء باملتقدم ليؤكد أفاد أن اجلمع واأللف مس

خاصية العلم يف ذهن املتعلم لينظر هل الباقي بعد زوال العلمية مشروط ا أم ال 
بعد التنكري فسيبويه ال يصرفه؛ " أمحر"فينصرف أو مينع على بصريٍة، وأما حكاية حنو 

حكام اللفظية بدليل مجعه على ألن كون االسم وصفاً يف األصل كاٍف يف اقتضاء األ
وامتناع صرف حنو أدهم  ال أحامر كأحامد، ودخول الالم فيه حال العلمية،" حمٍر"

فاجتمع فيه الوصفية والوزن كما قيل يف العلم، واألخفش يصرفه؛ ألن العلمية رفعت 
الوصفية، وعند التنكري ال يعود الوصف، فإن املراد إذن شخص مسمى بأمحر، وألنه 

 .إذا مسي به وصرفه إذا نكر" أفضل"فق على منع صرف اتُّ
وجواب األول أن املؤثر الوصفية األصلية ال معىن الوصفية لعدم انصراف حنو 

 .وفاقاً مع زوال معىن الوصفية" أرقم"
ليس وصفاً فليس حمل النـزاع، ومعها إذا " من"بغري " أفضل"وعن الثاين أن 

مل صرفت :  حيكى أن املازين قال لألخفش.ليهمنكر ال ينصرف وفاقاً، فهو دليل ع
اعترب االمسية : وفيه الوصفية والوزن؟ قال" مررت بنسوٍة أربٍع: "يف قولك" أربعاً"

 .األصلية فيه وال أعتد بالوصفية العارضة
بعد التنكري غري معتد بعروض " أمحر"مل ال تعترب الوصفية األصلية يف : فقال



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب١٩٨

أربعاً بعد الوصفية ما "ان لـه أن يفرق بني البابني بأن فانقطع األخفش، وك. االمسية
ارتفع معناه األصلي بالكلية؛ لبقاء إفادته العدد املخصوص، وأما أمحر فلم يبق بعد 
االمسية معناه األول رأساً فال جرم اعتربت األصل يف األول دون الثاين، واالتفاق 

لماً جيزم اعتبار الوصف على انصراف املشتق على غري وزن الفعل حنو خاٍمت ع
 .األصلي، فإن العلمية تنايف معىن الوصفية، ال كون االسم صفةً يف األصل

 )١(﴾سالَِسلَ وأَغْالَالً﴿: وكل ماال ينصرف جيوز صرفه للضرورة أو التناسب مثل
" من"باالستقراء، وعللوا بأن " أفعل منك"رداً إىل أصله، ومنع الكوفيون صرف باب 

ه معاقب الالم واإلضافة املعاقبني للتنوين فقوي السبب املنايف للتنوين املصاحبة إيا
بوجود معارضها، وهو غلط؛ ألن املعاقِب الْمعاِقِب ال يكون معاقباً وإال عاقب 

ال يلزم من : غري متوجه؛ ألن هلم أن يقولوا" خري منك"الشيء نفسه، والنقض بـ 
الستقالل، وال مينع السبب الواحد الصرف منايف التنوين تنافيها هلا با" من"تقوية 

 :فقط خالفاً للكوفية، وقوله
اِبسالَ حو نـا كَـان ِحصـِع فَممجاس يف مدفُوقَـان ِمـر٢(ي(  

، والرواية املوافقة هلما "الصحاح"شاذ قياساً واستعماالً، ولكنه وارد يف 
ضافة ودخول الالم منصرف واخلالف يف أن غري املنصرف عند اإل" يفوقان شيخي"

أم ال لفظي، فإن عىن بغري املنصرف ما فيه سببان فغري منصرٍف، وإن عىن به ما كان 
 .مع ذلك ممنوعاً من اجلر فمنصرف

                                     
 .٤آية : سورة اإلنسان )١(
 من من قصيدة قاهلا حني قسم الرسول        البيت لعباس بن مرداس السلمي، أحد الصحابة        ) ٢(

مم وأعطاه دوغنائم حنني بني املؤلفة قلو . 



 

 

١٩٩ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 باب إعراب األفعال
حددنا الفعل يف صدر الكتاب بالكلمة الصاحلة لإلسناد الدالة بصيغتها على 

 .الزمان
 .ية كأعتقت وبعت، وفعل التعجب عنهيشكل خبروج الصيغ اإلنشائ: قيل
إا عند التحقيق إخبارات عما يف الضمري إال أا تعلقت ا أحكام : قلت

 إطالقها هذه األحكام متيزت عن أخواا دمتجددة شرعاً أو عرفاً، فلما حصل عن
: ودعيت إنشائيةً، هذا هو املنطق عند التنقري الوايف بالتحقيق، وزعم بعض احملدثني

ا يف أصل وضعها دالةً على الزمان، وهو أا وإن جتردت عن الزمان أفعال؛ لكو
جمازفة مموهة؛ ألن الكلمات باعتبار الداللة على خصوص املعاين تنقسم إىل األقسام 
الثالثة، اعترب بضمري العماد كيف يصري حرفاً إذا أريد به الفصل بني الصفة واخلرب؟ 

ىل املبتدأ؟ وحبروف اجلر املشتركة بني قسمني منها أو وكيف يكون امساً إذا أشري به إ
الثالثة، وملا كان اقتران الزمان فصل الفعل فإذا انتفى انتفت الفعلية، وليست 

 . وال حروفاً وفاقاً فيكون قسماً رابعاً، هذا خلْفاإلنشاءات أمساًء
 لتقريبه املضي من احلال فلتدخل كلمة تدل على الزمان" قد"ومن خواصه 

فسوف والسني لتعيينهما زمان االستقبال فلتخصا كلمةً تشملهما، وحلوق اجلوازم 
وختصصها به ظاهر، وحلوق تاء الضمري وألفه وواوه ويائه، ألا فواعل فتخص 
الفعل، وتاء التأنيث الساكنة لكوا عالمة تأنيث الفاعل؛ فإن املتحركة تدخل االسم 

 .اضي واحلال واالستقبالكغائبٍة، وقد تقدم انقسامه إىل امل
الفعل إما واقع فيكون ماضياً، أو غري واقٍع فمستقبل فال تعقل : وقول بعضهم

للحال غري حاصر التقسيم؛ فإنه أخل بفعل ال واقٍع بكليته وال غري واقٍع بكليته 
كصالة املصلي حني يصلي وهو املسمى باحلال، واختلف يف األصل من هذه 

 .األقسام
ن الفعل لإلخبار، واحلال موجود، فاإلخبار عنه يف غاية احلال؛ أل: قيل

املستقبل؛ ألن األصل استصحاب العدم، : التحقيق، مث املاضي؛ ملشاهدة وقوعه، وقيل
املاضي؛ لتحققه جبميع أجزائه، مث : مث احلال، ألنه طريق املستقبل إىل املاضي، وقيل



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٢٠٠

احلروف األربع باملضارع؛ وإمنا اختصت . احلال لتحققها بالبعض، والنـزاع لفظي
ف املد هي اليت تـزاد للمعاين؛ لكوا ناشئةً من احلركات الدالة على وألن حر

املعاين اإلعرابية، وحرك األلف لالبتداء به فصارت مهزةً؛ لقرب املخرج، فأبدل من 
 الواو تاًء كتراٍث وجتاٍه وتقى؛ ألن الواو ال تزاد أوالً مبقتضى التصريف، واضطروا إىل

حرٍف رابٍع فتعني النون؛ ملا فيه من الغنة الشبيهة باملد، وإمنا بين املاضي على الفتح؛ 
ألنه ملا وقع موقع املضارع يف صفة االسم والشرط واجلزاء ومل يقو املضارع على 
إعطائه اإلعراب لضعف إعرابه بالفرعية شبهه باملعرب بالتحريك، لكون احلركة 

يكسر؛ لزيادة ثقل الفعل به، وإذا منع الفعل اجلر للثقل مع أكثر صورة اإلعراب، ومل 
ترقب زواله فمنعه الكسر مع لزومه أوىل، ومل يضم أيضاً للزوم الضم األثقل من 

 :الكسر، وألم جيتزئون بالضم قبل الواو عنها كقوله
يلـا كـولو أنَّ اَألِطبوفَ انُ حـاء لشاألِطب ـعكَـانَ م١(اُءـو( 

فكان يلتبس فعل الواحد باجلمع، وأما األمر بغري حرف املضارعة فمذهب 
البصريني أنه موقوف باألصل، والكوفيون على أنه جمزوم بالٍم مقدرٍة؛ لظهورها يف 

 : ، وكقوله)٢(﴾فَِبذَِلك فَلْيفْرحوا﴿: حنو قراءة النيب 
  )٣(ت من شيٍء تبـاالإَذَا مـا ِخفْ محمد تفْـِد نفْسك كُلُّ نفٍْس

 : لتفِْد وكقولـه:أي
)٤( حر الْوجه أَو يبِك من بكَى-لَِك الْويلُ-شيعلَى مثل أَصحاِب الْبعوضِة فَامخُْ

 : ِليبِك، وكقوله:أي
ـَوٍت أَنْ ينـادي داِعيـاِن فَقُلت ادِعي وأَدع فإن أَندى    )٥(ِلص

                                     
 .ال يعرف قائلهالبيت ) ١(
 .٥٨آية : سورة يونس )٢(
 .قبةسوء العا: التبال. هوانيب لألعشي، وليس يف دوالبيت منس) ٣(
 .ةتمم بن نوير ملالبيت) ٤(
 .٤٥٨خمتارات شعراء العرب البن الشجرى انظر  البيت منسوب لألعشي وليس يف ديوانه، )٥(
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اإلرشاد إىل علم اإلعراب٢٠٢

 املرفوعالفعل 
قد أسبقتم أول الكتاب أن املضارع يرتفع بوقوعه موقع االسم، وهو : فإن قيل
أخذ عمرو يفعل كذا، : كاد زيد يقوم، ومجيع أفعال األخذ كقولك: يشكل بقوهلم
 .وطفق، وغريمها

 :يف قولـه" كاد"فجوابه بأن هذه األفعال واقعة موقع االسم؛ لظهوره بعد 
 )١(ومــا ِكــدت آئــباً

لتقريب املستقبل من احلال أدخل يف املضارع ليكون " كاد"ولكن ملا كان 
أشد إفضاًء إىل املقصود؛ ألن احتمال املضارع لالستقبال املقرب واحلال املقرب منه 
أقوى؛ لكونه أضبط من احتمال اسم الفاعل؛ الحنصار احتمال الفعل فيهما، وتشبث 

ألن الداللة على الزمان يف الفعل لفظية مقصودة احتمال االسم بني األزمنة الثالثة، و
بالوضع ويف االسم عقلية التزامية، وكذا اجلواب عن أفعال األخذ؛ ألا لبيان احلال، 

 .واحتمال املضارع هلا أظهر، ملا مر اآلن
إنا جعلنا ذلك عامالً يف غري هذه املواضع، وأما هاهنا فإما التعري من : وقيل

قتضائها املضارع ملا  يقوله الفراُء مطلقاً، أو األفعال املتقدمة؛ الالعوامل اللفظية كما
 .مضى

تقريباً هلذا اخلرب، فكأن القائل مل جيعل " كاد"يفعل زيد فأدخل : األصل: وقيل
يشكل بالواقع : عامالً، ولو قدم االسم يف هذا التقدير لكان أظهر، فإن قيل" كاد"

لالم يف االسم من حيث ختصيص احملتمل قلت مها يف الفعل كا. بعد السني وسوف
فكأما جزآه فلم يقع الفعل بعد حرٍف ينايف االسم، وعن الكسائي أن رافعها 

 .إمنا عمل الوقوع الرفع، ألنه عامل معنوي، فأشبه االبتداء: حرف املضارعة، قيل
" يفعلن: "ويبىن املضارع عند اتصال ضمري مجاعة املؤنث بالسكون كقوهلم

علن، وإشارةً إىل أنه أصله البناء، ومع نوين التأكيد، للعلة الثانية، وملشاته تشبيها بف
 .نون مجاعة املؤنث

                                     
 : بيت لتأبط شراجزء من) ١(

 وكم مثلها فارقتها وهي تصفر فأبت إىل فهم، وما كدت آئبا
 



 

 

٢٠٣ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 الفعل املنصوب
، ولنؤخر الكالم "إذن"و" كي"و" لن"و" أن: "ال ناصب لـه إال حروف أربع

وإن كانت أم الباب؛ لعملها مظهرةً ومضمرةً، واالتفاق على عملها، " أن"يف 
 تضمر قط، وخمتلف يف إعماهلا، فقد صرح اخلليل بأن الناصب للفعل وأخواا ال

 .ال غري الحتياجه إىل مزيد بسٍط" أن"
فنقيض السني؛ ألا للنفي يف املستقبل كما يف السني لإلثبات فيه، " لن"أما 
أصله : لن يقوم أمس وال اآلن كما ال يقرن الزمانان بسيقوم، قال اخلليل: فال يقال

حذفت اهلمزة ختفيفاً فسقطت األلف اللتقاء الساكنني، وسيبويه جيعله ف" ال أن"
زيداً لن أضرب، : مفرداً، وأبطل التركيب بتقدم مفعول منصوا عليها يف قوهلم

عليه، فدفع املازين عن اخلليل بأن احلروف تتغري " أن"وامتناع تقدم ما يف صلة 
كيف تغري معناها من " ال"كب مع املر" لو"أحكامها ومعانيها بالتركيب، اعترب بـ 

امتناع الشيء المتناع غريه إىل امتناعه لوجود غريه، وحكمها بكوا قبل التركيب 
خمتصةً بالفعل وبعده باالسم، فزوال احلكم اإلفرادي ال يدل على عدم التركيب، مث 

أن خيرج كالم تام، و" لن خيرج زيد: "قولنا: املازين أراد أن يبدئ إلزاماً واقعاً فقال
أليس قد سلمت : أحب إيل، أو غريه، فقال لـه اجلرجاين: زيد ناقص إىل أن يقول

جواز تغري املعىن واحلكم بالتركيب وزيفت استدالل سيبويه بانتفاء احلكم اإلفرادي 
على عدم التركيب؟ فكيف تستدل بانتفاء املعىن اإلفرادي على عدم التركيب؟ فإن 

مع الفعل " أن"، وهو مفرد فاحتاج إىل جزٍء آخر، وليس مع الفعل مبعىن املصدر" أن"
، وامليم والنون "ال"أصلهما " مل"و " لن"مبعىن املصدر بل هو مجلة وعن الفراء إن 

 .مبدلتان من األلف، ومل نر لـه دليالً
كيمه؟، فإنه مثل ِلمه؟ معىن وحكماً : فقد يكون حرف جٍر لقوهلم" كي"فأما 
" ما"ِلمه؟ وذلك ألن حذف ألف : كَيمه؟، كما تقول: لتجئتك، ق: إذا قيل لك

عم، فيم؛ ألن اجلار وارور كالشيء الواحد : من خواص حروف اجلر كقوهلم
هاُء السُّكْت وجواز كوا مبدلةً " كَيمه"، واهلاء بعد "ما"فاجتزأوا باجلار عن ألف 

معارض مبوافقة معىن " مله"ناه معىن من األلف مينع االستدالل، واالستدالل مبوافقة مع



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٢٠٤

فعلى هذا ينتصب الفعل بعدها بإضمار : الذي ليس حبرف جٍر اتفاقاً، قيل" كي"
 لتعطيين، وقد يكون ناصباً بنفسه، وذاك إذا :أتيتك كي تعطيين، كقولك: تقول" أن"

ثلني ، ؛ المتناع اجتماع امل)١(﴾ِلكَيالَ تأْسوا﴿: دخل عليه الم اجلر كقولـه تعاىل
 :وقولـه

ـَداً دواء ـم أَب ـا٢(وال ِلِلم( 
 .شاذ، أو تأكيد

حذفت اهلمزة، وهلا " أن"و" إذ"فمفرد، وعن اخلليل تركبها من " إذن"وأما 
 .اإلعمال، واإللغاء، وجواز كل منهما:  أحواٍلهثالث

أما حال إعماهلا فأن ال يقع بعد حرف عطٍف، وال يكون ما بعدها تتمة ما 
إذن أكرمك؛ : أنا آتيك غداً: لها، وفعلها مستقبل كقولك يف جواب من يقولقب

، "أن"ألا حرف يقتضي املستقبل، فإذا دخل عليه ومل يكن مانع عمل النصب كـ 
إذن أظنك كاذباً، : وأما حال إلغائها أن ال يكون فعلها مستقبالً كقولك يف اجلواب

 أكرمك، بالرفع؛ ألن املبتدأ -إذن-نا أ: أو يكون ما بعدها متام ما قبلها كقولك
إن تكرمين إذن : لـه، وكقولك" إذن"استحق الفعل للخربية قبل استحقاق 
 :أكرمك، باجلزم جواباً للشرط، وكقوله
  )٣(اـي ِمنها إذَنْ ال أَِقيلُهـوأمكَنِن لَـِئن عادِلي عبد الْعزيز مبثلها

 :الم، فأما قولهبالرفع جواباً للقسم املدلول بال
كَنرتـي فيهـال تش اـِّإن ِطرياـمأَِطيـر ـِلك أَو٤(ي إذنْ أَه(  

حمذوف، أي إين أذل " إن"خرب : ، وقيل"لن"مبعىن " إذن: "شاذ، وقيل: فقيل
 .إذن

                                     
 .٢٣آية : سورة احلديد )١(
 :، وصدرهبيت ملسلم بن معبد الواليبجزء من ) ٢(

 فـال واهللا ال يلْفَـى ملـا يب
 .٣٠٥ ديوانه ، انظرالبيت لكثري عزة) ٣(
 .١٤٤ص :  اجلين الداينالبيتان جمهوال القائل، انظر) ٤(



 

 

٢٠٥ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

زيد يقوم وإذن : وأما حال جوازمها فأن تقع بعد الواو والفاء كقولك
على اخلرب جعلت الفعل خرباً ملا قبلها فالرفع، يكرمك، أو فإذن، ألنك إن عطفت 

وإن عطفت اجلملة على اجلملة وقع إذن ابتداًء فعمل لوجود الشرط، فشارك إذن 
بوجوب اإلعمال، وجواز اإللغاء، وفارقه بوجوب اإللغاء، والفصل بني " ظننت"
ني واليم) لن(عمل ) ال(والفعل بال، والقسم ال يبطل عملها كما ال يبطل " إذن"

 .مؤكدة
من حيث الصورة عند " أن"إمنا عملت النصب ملشاته : فقيل" أن"وأما 

التخفيف، وكوا مع ما بعدها مفرداً ومبعىن املصدر وامتناع تقدمي املعمول عليه، 
 :وطيء ترفع ما بعدها قال

ـ   ـيا صاحيب فَ   ماـذَت نفْسي نفُوسكُ
هـاأَن تحِمالَ حـاجةً يل خـف محملُ     

ـْرآٍن  علـى أَسمـاَء ويحكُمـا أَنْ تق

وحيثُمـا كُنتمـا ال قَيتما رشــدا       
داـةً ِعنِدي ِبها وي   ـَا نعم ـَوتصنع

 )١(داـأَح ِمني السالَم وأَن ال تشِعرا 

 :وأنشد الفراء
  )٢( أن يلْقَون كُلَّ ثُبورفـال بـد إذا كَانَ أَمر الناس عند عجوزهم

والالم، وواو اجلمع، " حىت: "وينتصب الفعل بأن مضمرة بعد مخسة أحرٍف
وأو مبعىن إىل، والفاء بعد جواب األشياء الثمانية، األمر، والنهي، واالستفهام، 

 .والنفي، والتمين، والدعاء، والعرض، والتحضيض
ملستقبل، ويكون الفعل قبلها سبباً لنصب الفعل ا) أن(فيضمر بعدها " حىت"أما 

سرت أمس حىت : للفعل بعدها، مث السبب واملسبب قد يكونان واقعني كقولك
 -وإن كان ماضياً-" أدخل"أدخل البلدة وأخرج منها اليوم، وتصور االستقبال يف 

كنت أسري، فتحكي حكاية حال املاضي، وقد : على حكاية االستقبال كقولك
 كي :أسلمت حىت أدخل اجلنة، أي: املسبب غري واقٍع كقولكيكون السبب واقعاً و

                                     
 .جمهولة النسبةهذه االبيات ) ١(
 .  قائلهال يعرفالبيت ) ٢(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٢٠٦

، وما )أن(و) إىل(هنا مبعىن " حىت"أدخل اجلنة، واملراد بالسبب هنا الغاية ال التام، و
 بعدها" أن"هي ناصبة بنفسها بدليل عدم إظهار : بعدها جمرور ا، وقال الكوفيون

بعدها، وأما عندنا، " أن"هار ، وهو باطل، أما عندهم فلجواز إظيف أكثر األحوال
فيكون الفعل ) حىت(ويرفع الفعل بعد . فألا جارة لالسم فال تكون ناصبةً للفعل

سرت حىت أدخلها، أو حكاية حاٍل ماضيٍة : حاالً إما حقيقةً كقولك عند الدخول
مرض : هذه حرف االبتداء، ومن األول قولك" حىت"كقولك ذاك بعد الدخول، و

 وشربت اإلبل حىت جييء البعري جير بطنه، وإذا مل يكن أول الفعلني حىت ال يرجونه،
أسرت حىت تدخلها؟ فيتعني النصب؛ ألن : معلوم الوقوع فال يرفع ثانيهما، كقولك

اإلخبار عن وقوع املسبب مع اجلهل بالسبب ممتنع خبالف ما إذا كان السبب معلوم 
 حىت يدخلها؟ حيث جاز أيهم سار: الوقوع إمجاالً، ويسأل عن تعينه كقولك

تامةً فيتم الكالم " كان"كان سريي أمس حىت أدخلها، إن جعلت : الوجهان، وتقول
والفعل حال، ونصبه " حىت"بسريي، وأمس ظرف السري، فيجوز رفع ما بعد 

باملصدر تعني نصب الفعل ليكون " أمس"مستقبل، وإن جعلتها ناقصة فإن علقت 
 .خرباً جاز رفع ونصب الفعل" أمس"ن جعلت اجلار وارور خرباً لكان، وإ

فقد يكون للتعليل، وهي الالم اجلارة املسماة هنا الم كي، وقد " الالم"وأما 
وما ﴿: وهي املسماة بالم اجلحد كقوله تعاىل" كان"يكون لتأكيد النفي الالحق خبرب 

مهذِّبعلة السقوط فال يقتضي  معللة وخم، والفرق بينهما بأن األوىل)١(﴾كَانَ اُهللا ِلي
 ".كان"تقدم نفٍي داخٍل على 

والثاين خبالفها يف اجلميع، والثانية أيضا حرف جر زيدت للتأكيد كما يف غري 
بعدها ظاهر، وهي بعد األوىل جائزة اإلظهار، وواجبة ) أن(هذا املوضع، وإضمار 

 .)٢(﴾ِلئَالَّ يعلَم أَهلُ الِْكتاِب﴿: كما يف قوله تعاىل" ال"مع 
 ضربه وغضبه، :يعجبين ضرب زيٍد ويغضب، أي: وأما واو اجلمع فكقوهلم

 :ولو رفعت كان إخباراً عن وقوع غضبه غري داخٍل يف اإلعجاب، ومنه قوله
                                     

 .٣٣آية : سورة األنفال )١(
 .٢٩آية : سورة احلديد )٢(



 

 

٢٠٧ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

  )١(أَحـب إيل من لُبِس الشفُوف ر عينيـَاءٍة وتقـلَلُبس عب

ه الواو يف إفادة العطف واملعية  لبس العباءة مع قُرة العني أحب إيل، وهذ:أي
واإلظهار هنا جائز، وقد جترد هذا الواو عن معىن " كل رجٍل وضيعته"كهي يف 

ال تأكل السمك وتشرب اللنب، أي ال يك منك : العطف للجمع احملض يف قوهلم
أكل السمك مع شرب اللنب، فالفعل منصوب بأن املضمر، القتضاء املعية االسم، 

الفعل منصوب على الصرف، كأن : فعول معه، قال الكوفيونمع الفعل م" أن"و
الواو ملا مل تعطف على املنهي فقد صرفت ما بعدها عما قبلها، فإن أرادوا أن الواو 

فال تدخل الفعل، وإن أعملوا معىن الصرف فاملعىن " مع"ناصبة فهذه يف احلقيقة مبعىن
 :ما مل يضطر إليه مل يعمل، ومنه قوله

ـْه عن ـُلٍُق وتأيت مثلهال تن   )٢( عظيمار عليك إذا فَعلتـع  خ

 لتجتمع :زرين وأزورك، بالنصب أي: وأطلق رد اجلمع أيضاً يف قوهلم
، وميتنع إظهار "أزرك"الزيارتان، وال جيوز اجلزم؛ ألن األول مبين فلو جاز جلاز ابتداًء 

 .بعد الواو يف املوضعني األخريين" أن"
أللزمنك أو تعطيين :  فكقوهلم-"إال"مبعىن : ، وقيل"إىل"عىن مب–" أو"وأما 

 :، قال)٣(﴾اَتقَاِتلُونهم أَو يسِلمو﴿: حقي، ويف بعض املصاحف
 )٤(ا أو تستِقيمـاـَكَسرت كُعوبه وكُنت إذا غَمزت قَنـاةَ قوٍم

بعدها " أن "مع احلكم بإضمار" إىل أن"هذه مبعىن " أو: "وقول بعضهم
 .فحسب" إال"أو " إىل"مستدرك فهي مبعىن 

 -واملراد بالواجب اخلرب املثبت-يف جواب األفعال الغري الواجبة " الفاء"وأما 
ائتين فأعرف لك حقك، وال تنقطع عنا فنجفوك، وأتأتينا فتحدثنا، وليتين : فكقولك

ك، وهال جئت معكم فأفوز، ورب هب يل علماً فأجنو، وأال تنـزل عندنا فنكرم
                                     

 .١/٤٢٦الكتاب انظر بنت حبدل الكلبية زوج معاوية، البيت مليسون ) ١(
 .١٦٥ ديوانه ، انظرالبيت أليب األسود الدؤيل) ٢(
 .١٦آية : سورة الفتح )٣(
 .١/٤٢٨ الكتاب انظرالبيت لزياد االعجم، ) ٤(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٢٠٨

 .فأحبوك
والتقدير يف اجلميع أن الفعل األول مبعىن املصدر، ومصدر الفعل الثاين 

: جئتك يوم يقدم زيد، فقولك: معطوف عليه، كما أقيم الفعل مقام املصدر يف قوهلم
 ال يكن منك انقطاع فمنا جفاء، وإتيان الفاء إشارة إىل :ال تنقطع عنا فنجفوك أي

 التأخر عن العلة، فأطلق التعقيب وأريد لاين، فإن من لوازم املعلوكون األول سببا للث
به املعلولية، وإمنا ترك التصريح باملصدر إىل لفظ الفعل؛ ألنه يوهم أن املراد النهي عن 
االنقطاع واجلفاء فإذا جزمت األول ونصبت الثاين أظهرت باملخالفة اإلعرابية عدم 

 .ه فقسإرادتك مجع الفعلني يف النهي، وعلي
مث املصدران من حيث اإلعراب على ثالثة أقسام، متعيين الرفع، وذلك إذا 
كان فاعل الفعل الثاين غري فاعل الفعل األول كما يف األمر، فإن تقديره ليكن منك 

آمرك باإلتيان فآمر نفسي بالعرفان؛ ألنك إذا : إتيان فعرفان مين حقك، كأنه يقول
كذا يف مجيع األمثلة إال التمين على ما سأتلو ائتمرتين وجب علي عرفان حقك، و
؛ ألن معناه آمرك "افعل إتياناً منك فعرفاناً مين"عليك منه ذكراً، وإمنا مل نؤول على 

 .أن تفعل إتياناً مث أمرك أن تفعل عرفاناً فال يشعر بالسببية إذن
: يائتنا فتحدثنا، أ: وجائزي الرفع والنصب، وذلك إذا احتد الفاعالن كقولك

ليكن منك إتيان فحديث، أو افعل إتياناً فحديثا؛ ألن اآليت لـه أن يفعل اإلتيان سبباً 
للحديث، وليس لـه أن يفعله سبباً للعرفان جلواز عدم العرفان مع وجود اإلتيان 
خبالف األمر حيث لـه أن جيعل اإلتيان سبباً للمعرفة بأن يلزم قبله مطالعة االنقياد 

 .دة الوداد، فيقول إىل عرفان حق اآليت باملرادوتكتب به على مشاه
ليته : وممتنعي النصب، وذلك يف التمين احتد الفاعالن أو تغايرا فتقدير قولك

 ليت إتياناً فكالماً منه، أو ليت إتياناً منه :عندنا فيكلمنا، أو ليته عندنا فنكلمه، أي
 .فكالماً منا

 التمين واقع على :ن فحديث؟ قلتمل ال تؤوله بليته كان منه إتيا: فإن قلت
الفعل فليدخل املصدر، وإن فتح باب مثل هذه التعسفات جلاز يف الصورة األوىل 

ما بعد : "ليكن الذي يقع إتياناً منك فعرفاناً مين، وهو ظاهر التكلف، قال الفارسي"
انت  وإن ك-الفاء متعلق حبرف العطف باجلملة املتقدمة، وإمنا مساه النحويون جواباً 



 

 

٢٠٩ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

مجلةً واحدة، ومل يكن كاجلزاء ملشاته لـه، فإن الثاين سببه األول، يعين أن حرف 
العطف ملا مل يستقل بالعمل فاملعطوف واملعطوف عليه معموال عامٍل واحٍد فاجلملة 
واحدة، ألن بتعدد املعموالت ال يتعدد اجلملة، اعتربه بفعٍل استوىف مجيع معموالته، 

 .ان لكٍل عامل آخروالشرط واجلزاء مجلت
الشرط واجلزاء معاً خرب واحد، وما بعد حرف العطف : وملعارٍض أن يقول

خرب مستقل حيتمل الصدق والكذب منفرداً، فإطالق الكالم الواحد على الشرط 
واجلزاء أوىل من املعطوف واملعطوف عليه، وأما حديث العامل فكون حرف الشرط 

، وهو أقرب إىل احلق من جعل احلرف والشرط عامالً يف اجلملتني مذهب جم غفٍري
ما تأتينا "عامالً يف اجلزاء، وإن ذهب إليه اجلرجاين مع بعض احملققني، ولتوهم 

 ."فتحدثنا، معنيان
 ما تأتينا فكيف حتدثنا، ونفي اإلتيان الذي :نفي احلديث؛ النتفاء اإلتيان، أي

 . منك إتيان وال يقع احلديث:معه احلديث، أي
يقوم زيد فيغضب إال يف : بعد املوجب، ال يقال) أن(تصب بإضمار وال ين
 :الضرورة، قال

نم ركـِأْت ـَق باِحلجـاز فَأسترِيحـا ي تِميٍمـِزيل ِلبنـس  )١(وأَلْح

إمنا جيب إذا مل يتسق الكالم بإدخال الثاين حتت حكم " أن"ألن إضمار 
خالفة، ويف املوجب مها متحدا احلكم، وأما األول، فتنصب الثاين إظهاراً إلرادة امل
 املوجبة يف األول، إما بالتمين، أو بالشرط فنصب البيت فكأن الشاعر توهم معىن غري

بعد الفاء، وما بعد غري املوجب أيضاً إذا مل يرد به خمالفة الثاين لألول يف احلكم 
 .فموافقة اإلعراب

                                     
 .لمغرية بن حبناء التميميلالبيت ) ١(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٢١٠

 الفعل ازوم
أما . يف النهي، والالم يف األمر، وكلمات الشرط" ال"و" ملا"و" مل"اجلازمة هي 

مل يقم زيد أمس، : فلنفي املاضي، تدخل املضارع وتقلب معناه إىل املاضي تقول" مل"
 .، وليس"ومل يقم غداً" بقي معىن املضارع معها جلاز وول

معىن وحكماً، أي نفي املاضي، وقلب معىن املضارع " مل"فهي مثل " ملا"وأما 
إذا كان الركوب منفياً " ملا يركب األمري: "ا تفيد توقعاً للفعل املنفي، يقالإال أ

امساً يفيد الظرفية كتضمن معىن الشرط، ومعناه وجود " ملا"لكنه متوقع، وقد يكون 
 حني :أي"  جئْتملا جئت: "الشيء لوجود غريه، ويدخل املاضي الصرف كقولك

جئتك ": جئتك وملا: "فعل املتقدم، وقولكجئت ِجئْت، وقد حيذف فعلها لقرينة ال
 .؛ ألنه من أحكامها املستفادة بالتركيب"مل"وال حذف مع . وملا جتيء

 .فلنهي املخاطب والغائب" ال"وأما 
فتختص بالغائب يف األكثر، وزعم سيبويه أن أصل أمر املخاطب : وأما الالم

 أي األمر بالالم موافق بالالم، وأراد به أن األصل أن يكون األمر حبرٍف كالنهي،
رب، مث حذف ضلت: للقياس وال يتوهم أنه أشار إىل مذهب الفراء أن أصل اضرب

الالم والتاء فأدخل مهزة الوصل للتوصل إىل اللفظ بالساكن؛ ألنه نص على أن مثال 
فكيف جيزمه بالالم املضمرة، والذي يقطع ببطالن " هل، وقد"األمر مبين مبنـزلة 
وحذف التاء " لتكرمي"أكرم زيداً وأمثاله؛ فإن األصل لو كان : مقول الفراء قوهل

 .مكسورةً" أكرم"واجلازم لكان مهزة 



 

 

٢١١ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 كلمات الشرط
لكوا حرفاً، والبواقي امساً، واملعاين تستفاد " إن"وأما كلمات الشرط فأمها 

من احلروف، وألا تعم ما يدخل يف حيز الشرط، وغريها خيص العقالء أو غري 
الء وإىل غري ذلك، وقد مضى وجها كيفية عملها، وكذا ختصص الشرط العق

 قدر مستقبالً، وقد يكون اجلزاء ماضياً باالستقبال، فإذا وقع املاضي شرطاً، أو جزاًء
 :حتقيقاً كقوله

 )١(دي ِمن أَن تِقري به بداـومل تِج إذا ما انتسبنـا مل تِلدِني لَِئيمةٌ

دة اللئيمة إياه كان واقعاً، وجموز تقديره مستقبالً أنه ملا كان فإن عدم وال
مشكوكاً فيه لدى املخاطب بىن املتكلم كالمه على الوجود الذهين وجعل عدم 

 .الوالدة مشروطاً باالنتساب
 :وجزاء الشرط ثالث

الفعل، وهو األصل؛ ألن اجلزاء من حيث هو جزاء يقتضي التجدد حلدوثه بعد 
جزاًء عرضي طاٍر على مفهومه، واألصل أن يتطابق الدال واملدلول الشرط وكونه 

فيجب أن يكون اجلزاء كلمةً تقتضي معىن اجلزاء جبوهر لفظها والتجدد الذي هو 
 .هيئة، كذلك املعىن باهليئة العارضة جلوهر لفظها، وما ذلك إال الفعل

م محبوُّ؛ ألا إن تأتين فأنت مكر: والفاء، وذلك إذا كان مجلةً امسيةً كقولك
ملا فقدت التعلق بذاا أيت برابٍط ينوطه بالشرط، وخص الفاء القتضائها التعقب بال 
مهلٍة يف األكثر وهو من لوازم اجلزائية فدل به على امللزوم، والفعل املرفوع الواقع 

 )٢(﴾ بخًسافَمن يؤِمن ِبربِه فَالَ يخاف﴿ :بعد الفاء خرب مبتدأ حمذوٍف كقوله تعاىل
من ﴿ : هو ال خياف، واجلملة جمزوم احملل، وهلذا جيزم املعطوف عليه كقوله تعاىل:أي

 بعدم -، مث بعض األفعال )٣(﴾يضِلِل اُهللا فَالَ هاِدي لَه ويذَرهم ِفي طُغياِنِهم يعمهونَ

                                     
 .زائدة بن صعصة لالبيت) ١(
 .١٣آية : سورة اجلن )٢(
 .١٨٦آية : األعرافسورة  )٣(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٢١٢

إن تلق : قولك أعطي حكمه، وهو إدخال الفاء ك-ظهور اجلزم باجلزائية يف لفظه
زيداً فأكرمه أو فال نه، وجعله خرباً ملبتدأ ارتكاب شطٍط، وإمنا مل يدخل الفاء 
املاضي غري احملقق؛ لتأكد مشاته املضارع باإلخبار، وهلذا وقع شرطاً كاملضارع 

إن : "دون سائر األفعال وعدم حتقق مضيه معىن املبعدة عنه كاملاضي احملقق كقولك
يف احملقق لفظاً أو تقديراً " قد"حيث جيب الفاء، وجيب " متك أمستأتين فقد أكر
 .)١(﴾ِإنْ كَانَ قَِميصه قُد ِمن قُبٍل فَصدقَت﴿: كقوله تعاىل
وِإن تِصبهم سيئَةٌ ِبما قَدمت أَيِديِهم ِإذَا هم ﴿: كقوله تعاىل" إذا: "والثالث

 وهي ال تكون إال بعقب كالٍم فوافقت الفاء ومل يتنبه ؛ ألا للمفاجأة،)٢(﴾يقْنطُونَ
هلذا الوفاق من قدر الفاء قبلها وإال لفه اجتماع املثلني، وألن أصله لو كان مع الفاء 

 :ملا جاء دونه إال نادراً كقوله
)٣(ِمثْـالَنِه ـوالشـر بالشر عند اللَّ من يفْعِل احلَسناِت اُهللا يشكُرها

 :اجلزاء إذا كان فعالً فعلى ثالثة أوجٍهمث 
إن تأت أكرمتك، فتجزم األول : أن يكون األول مضارعاً والثاين ماضياً حنو

 :ال، وأن يكونا مضارعني فيجزمان، وأما قولهلفظاً والثاين حم
  )٤(إنك ِإنْ يصرع أَخـوك تصرع ا أَقْرعـَا أَقْرع بن حاِبٍس يـي

ى تقدمي املرفوع على حرف الشرط عند سيبويه، وإضمار مضارٍع مثله فعل
جاز الرفع واجلزم، لكوا " ال"جمزوٍم للجزاء لداللته عليه، نعم إن كان منفياً بـ 

أريد أن : علم االستقبال كالسني فيقبل الفاء فريفع وغري مانٍع عمل الناصب يف قولك
 .ال خترج فال مينع عمل اجلازم

األول ماضياً والثاين مضارعاً، فاألول ازوم احملل والثاين جيوز وأن يكون 
يغفر اهللا لزيٍد؛ فإنه يف : جزمه لفظاً، وهو األصل، ورفعه لفظاً وجزمه حمال كقولك

                                     
 .٢٦آية : سورة يوسف )١(
 .٣٦آية : سورة الروم )٢(
 .٢٨٨البيت لكعب بن مالك األنصاري، انظر ديوانه ) ٣(
 . جلرير بن عبد اهللا البجليالرجزهذا ) ٤(



 

 

٢١٣ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

اللفظ خرب ويف املعىن دعاء؛ ألن حرف الشرط ملا مل يعمل يف لفظ الشرط مع قربه 
 يتوجه هذا التعليل يف الصورة األوىل لعدم فإن ال يعمل يف اجلزاء مع بعده أوىل، وال

 .استبعاد العمل يف القريب دون البعيد
وأما األمساء الشرطية وفائدا االكتفاء ا عن تعداد حرف الشرط مع كٍل من 

إن تكرم زيداً فكذا، أو عمرا : أفراد معانيها، فمن تكرم أتكرم، أغىن عن قولك
 .س عليه، فهي غري ظروٍف وظروففكذا، وهلم جراً يف كل ذي عقٍل، وق

 :، ويف مهما تفعل أفعل وجهان"أيهم"و" من"و" ما"فاألول حنو 
 )١(﴾أَيا ما تدعوا﴿: ثانية تأكيداً كقوله تعاىل" ما"فزيد " ما"أن أصله : أحدمها

 . األلف األوىل هاًء لتحسني اللفظ:فقلت
فعل كأنه زجر مستبعداً ملا مبعىن أكفف، مث ما تفعل أ" مه" أن أصله وثانيهما

 .يريد اشتراطه مث اشترط فصارا باالستعمال كلمة شرٍط
، وإمنا مل "إذ ما"و" حيثما"و" أٍي"و" أىن"و" أين"و" مىت"وأما الظروف فنحو 

إال مكفوفتني؛ ألما يضافان إىل اجلمل، فلو مل يكفا عن " حيث وإذ"جياز بـ 
 اإلضافة 

اجلر واجلزم، وألن الفعل املضاف إليه يف تقدير لعمال يف فعل الشرط " ما"بـ 
 إىل إرادة ختصيص األول -اليت هي الزمة الشرطية-املصدر فيخرج عن إرادة اخلربية 

، ونعين باخلرب هنا املعلق ال التام احملتمل للصدق -اليت هي الزمة املضاف إليه-
 .والكذب

أين جتلس " وإذا قلت  املعىن من املضي إىل االستقبال، تغيريزيادة" إذ"ويف 
إن تضرب زيداً : بفعل الشرط، وضمريه باجلزاء كقولك" أين"انتصب " أجلس

 .أضرب، وكذا مجيع هذه الظروف
 :فال جيازى ا إال يف الضرورة كبيت الكتاب" إذا"وأما 

 )٢(اراً إذا ما خبت نريانهم تقـدـَن ترفَع يل ِخندف واُهللا يرفَع يل

 .آتيك إذا امحر البسر، ال إن امحر: وضوعه لتعيني املستقبل، تقولألا م
واازاة فيها إام فال جيتمعان، ومعمول كلمة الشرط ال يتقدم عليها كما يف 

                                     
 .١١٠آية : سورة اإلسراء )١(
  .١/٢١٦لفرزدق، انظر ديوانه لالبيت هذا ) ٢(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٢١٤

زيداً إن تضرب أضرب، المتناع تقدم الشرط العامل : االستفهام ملا مر فال تقول
 :عليها، نعم جيوز تقدمه على الشرط كقوله

نال تعي إنْ مزـْجهلَكْتعي فساً أهزفَاج ذَِلك دفَِعن لَكْت١(وإذا ه(  

وقد يضمر حرف الشرط وفعله بداللة ما تقدم عليه، وذلك بعد غري 
ائتين أكرمك، أي إنك إن تأتين أكرمك، وميتنع اإلضمار : الواجبات إال النفي تقول

إن : ، فإنه ال يصح" من األسد يأْكُلْكال تدنُ: "بعد النهي يف بعض املواضع كقولك
إن تدن منه يأكلك؛ ألن املضمر جيب كونه : مل تدنُ منه يأكلك، وال جيوز أن يقدر

إن "؛ ألنه ال يصح تقدير "ما تأتينا حتدثنا"من جنس املظهر ليدل عليه، ولذلك مل جيز 
 ".مل تأتينا حتدثنا

 لإلتيان باملطلوب باجلملة الغري والنكتة فيه أن ازوم يف هذه املواضع جزاء
الواجبة فحيث ال طلب فال جزاء، وقد يرفع الفعل بعد هذه األشياء على ثالثة 

 :وجوٍه
 .)٢(﴾يِرثُِني فَهب ِلي ِمن لَّدنك وِليا﴿: الصفة
ادخل داري أكرمك : ، وكقوهلم)٣(﴾ونذَرهم ِفي طُغياِنِهم يعمهونَ﴿: واحلال

 ". غداًمررت برجٍل معه صقر صائداً به: "راً إكرامك كقولكأي مقد"
 :واالستئناف

  )٤(ف امرٍئ جيري مبقدارـفكل حت أرسوا نـزاوهلا: فقال رائدهم

 

                                     
 .٧٢يوانه  د، انظرالبيت للنمر بن تولب) ١(
 .٦، ٥آية : سورة مرمي )٢(
 .١١٠آية : سورة األنعام )٣(
  . لألخطل وهو غري موجود يف ديوانهبوالبيت منس) ٤(



 

 

٢١٥ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 باب النون الثقيلة واخلفيفة
يف االمسية، وال تدخالن املاضي واحلال؛ " أن"و" إن"مها يف حتقيق الفعلية كـ 

اهلما جواب القسم املصاحب للالم أو حرف النفي، واألمر لغاية حتققهما، ومجلة حم
واهللا لتضربن أو ال تضربن، وقد يعرى عنهما : والنهي واالستفهام والشرط، تقول

اعتماداً على تأكيد القسم، وكذا الباقي؛ ألن هذه اجلمل مطلوبة التحقيق، وهي 
 .استقبالية غري متحققة الوجود فحققت ما

 فال داللة فيه على الطلب فلم حيقق ما، وفعل الواحد وأما اإلخبار احملض
معهما مبين على الفتح، خلفته، وفعل الواحدة على الكسر الذي كان قبل الياء، 
وعالمة بنائه سقوط نون الرفع، فتلتقي ياؤه مع نوٍن ساكنٍة فتحذف الياء، اكتفاًء 

لئال يلتبس : ، وقيلبالكسرة، وأما فعل التثنية فيحذف نوا وتثبت األلف للخفة
والَ ﴿: بفعل الواحد، ويضعفه كسر النون مع التثنية وفتحها مع الواحد، قال تعاىل

 .)١(﴾تتِبعانِّ سِبيلَ الَِّذين الَ يعلَمونَ
هل : وأما مجع املذكر فيحذف نونه، وكذا الواو اكتفاء بالضمة فتقول

هل :  مث تأيت بنون التأكيد فتقولتضربن، وأما مجع املؤنث فتأيت بألٍف بعد الضمري
 فصالً بني اهلمزتني، )٢(﴾أَأَنتم﴿: تضربنان، فصالً بني النونات كما يف قوله تعاىل

 .وتكسر النون لوقوعها بعد األلف كالتثنية
وتدخل اخلفيفة أينما دخلت الثقيلة إال فعل االثنني، ألا لو تركت ساكنةً مع 

حده، ولو حذفت األلف ال لتبس بفعل الواحد، ولو األلف اللتقى ساكنان ال على 
كسرت النون التبست بنون اإلعراب، ويونس جيوز دخوهلا هنا، والفارسي احتج 

، واجلرجاين بأن األلف فيها فرط مٍد، واملد يقوم مقام )٣(﴾يمحيا﴿لـه بقراءة 
لف وبقيت احلركة فيحسن اللفظ به، وإال فعل مجاعة املؤنث؛ ألنك إن مل تأت باأل

النونني على حاهلما فظاهر الثقل، وإن أردت اإلدغام امتنع لسكون الالم املالقي 
                                     

 .٨٩آية : سورة يونس )١(
 .٢٧آية : سورة النازعات )٢(
 .١٦٢آية : سورة األنعام )٣(



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٢١٦

النون املدغم، وألن املدغم فيه ساكن، وإنْ أتيت ا وكسرت النون شابه نون 
اإلعراب ظاهراً، وألا موضوعة على السكون، ولذلك مسيت خفيفةً، وإن تركا 

 .على حاهلما فعلى اخلالف
 فصل

إذا أحلقت النون الفعل املعتل الالم، فإن كان املضمر بارزاً فهي مع الفعل 
: بيانه أنك إذا أحلقت النون بنحو. ككلمٍة منفصلٍة، وإن استكن فهي معه كجزٍء منه

"رىت أو نيرحذفت نون اإلعراب فتلتقي الياء الساكنة اليت هي ضمري والنون " ت
كما أن الياء املفتوح ما قبلها " إن ترين"أو " هل ترين: "الساكنة فتكسر الياء فتقول

ضممت " تروا: "تكسر إذا القت ساكناً منفصالً كاخشى القوم، وإن وصلتها بنحو
الواو كما أن الواو الساكنة املفتوح ما قبلها تضم إذا لقيت ساكناً منفصالً كقوله 

حذفتها كما " اغزي"خلتها على حنو د، وإن أ)١(﴾والَ تنسوا الْفَضلَ بينكُم﴿ :تعاىل
اغز : أن الياء الساكنة املكسور ما قبلها حتذف عند التقاء ساكٍن منفصٍل كقولك

القوم، وإذا لقيت واو ضمري اجلمع حذفت؛ ألا واو ساكنة قبلها ضمة فحذفت 
عند التقاء ساكٍن بعدها كاغزو القوم، هذا مع الضمري البارز، وأما مع املستكن 

اغزون، ورين، واخشني، برد احملذوف لألمر؛ ألن ": اغز، وره، واخش"يف فتقول 
حذفه إما لإلعراب أو للتشبيه باإلعراب كما يف أمر املخاطب، والفعل مبين اآلن، 

، واملعتل الفاء حكمه حكم الصحيح مع "اخشيا"فحكم النون كحكم املتصل مثل 
ل العني ترد العني احملذوفة، لسكون اجيلن، واملعت: عدن ويف اجيل: النون تقول يف عد

فوقل وخ الالم لتحركها بإحلاق النون، تقول يف بع :وقولن، وخافن ،بيعن. 

                                     
 .٢٣٧آية : سورة البقرة )١(



 

 

٢١٧ اإلرشاد إىل علم اإلعراب

 باب من األلف والالم
أخرب عن هذا االسم يف هذه اجلملة أن أخرب عنه حال : املراد من قول النحويني

ار على هذا الوجه كونه موصوالً ذه اجلملة بكونه مسمى ذا االسم، واإلخب
يتحقق بتصدير اجلملة باملوصول، ونقل االسم عن موضعه إىل عجزها للخربية واقعاً 
موقعه ضمريه راجعاً إىل املوصول، فيسوغ يف بعض املواضع لتحقق الشرائط، وميتنع 

 .يف بعضها؛ لفقدان بعضها
لى أعم، جلريانه يف االمسية والفعلية وقصور الالم ع" الذي"واإلخبار بـ 

الفعلية، مث الالم إذا دخلت الفعل صيغ الفعل بصورة اسم الفاعل أو املفعول ليحسن 
دخول الالم عليه، فإا مشاة يف اللفظ لالم التعريف املخصوص باالسم، ومن 

" مر بعمرٍو زيد: "أخرب عن عمرو يف قولك: حيث املعىن خيصصه كهي، فإذا قيل
أخرب عن زيٍد يف :  به زيد عمرو، وإذا قيلالذي مر به زيد عمرو، أو املار: قلت
الذي قام، أو القائم زيد، فيستكن ضمري زيٍد فيهما، وإذا : قام زيد، قلت: قولك
الذي هو منطلق خالد، فقط، : خالد منطلق، قلت: أخرب عن خالٍد يف قولك: "قيل

الً خربياً  فع:خيرب بالذي ما كان أوله فعالً متصرفاً يف اإلخبارية، أي: وقول الفارسي
يف صلة " ليس"ال كاألمر وحنوه، ولو أراد التصرف يف نفس الفعل المتنع دخول 

إشارة إىل اجلهة اليت ا يدخل يف هذا " أو امساً حمدثاً عنه: "، وليس، وقوله"الذي"
" ضربت زيداً: "الباب، وإال فكل اسٍم حمدث عنه، وإذا أخربت عن الفاعل يف قولك

الذي : الضارب زيداً أنا، وأما عن املفعول فتقول: أنا، أوالذي ضرب زيداً : قلت
يرجع إىل املوصول، وإمنا أبرزت " ضاربه"ضربته زيد، أو الضاربه أنا زيد، فاهلاء يف 

من اسم الفاعل؛ جلريه على غري من هو لـه، ألنه لك وجرى على الالم الذي " أنا"
الذي : عن الذباب قلتيطري الذباب فيغضب زيد، فإن أخربت : هو زيد، وتقول

الذي يطري الذباب أو : يطري أو الطائر فيغضب زيد الذباب، وأما عن زيٍد فتقول
ضمري زيٍد الراجع إىل املوصول، ولو " يغضب"الطائر الذباب فيغضب زيد، ففي 

كان بدل الفاء الواو مل جيز أن خترب عن زيٍد مع إدخال املوصول يف اجلملة األوىل 
 وإمنا جاز مع الفاء؛ ألن فيه معىن الشرط، وكأن ما بعدها جزاء ما لتباين اجلملتني،



 

 

اإلرشاد إىل علم اإلعراب٢١٨

 .فكذا باملوصول. قبلها، فكما يكتفى بالضمري يف اجلزاء لربط اجلملة الشرطية باملبتدأ
الذي زيد هو منطلق، : قلت" زيد منطلق"يف " منطلق"وإذا أخربت عن 

ذوٍف هو  موصوٍل حموالضمري ال يصح رجوعه إىل زيٍد وال إىل املوصول بل إىل
" منطلق"مل جيز؛ ألن الضمري الذي خيلفه يف " منطلق"اخلرب، وإن أخربت عن ضمري 

إن رجع إىل املوصول بقي املبتدأ بال خٍرب؛ ألن املشتق إمنا يكون خرباً إذا رجع منه 
ضمري إىل املبتدأ، وإن رجع إىل املبتدأ فال راجع من الصلة إىل املوصول، وهلذه العلة 

السمن منوان منه بدرهٍم، وكذا عن : يف قولك" منه" جيوز اإلخبار عن ضمري ال
 .زيد ضربت غالمه: االسم املتلبس بضمري املبتدأ كقوله
فوضعت مقام زيٍد ضمريه راجعاً إىل " زيد ضربته"وإذا أخربت عن زيد يف 

تغيري الضمري عن عن زيٍد إىل ضمريه، وأما عن التاء فب" ضربته"املوصول تغري ضمري 
 .الذي زيد ضربه أنا: فتقول" الذي"املتكلم إىل الغيبة لريجع إىل 

الذي ضربته، أو ضريب إياه قائماً ": ضريب زيداً قائماً"يف " زيداً"واإلخبار عن 
؛ ألن االسم حيسن فصل منصوبه عنه ووصله به خبالف الفعل، فإنك ما مل متتنع "زيد

 ألن الفعل يعمل بالذات، فاتصاله مبعموله أشد يف عن االتصال ال تفصله عنه؛
احلقيقة فروعي ذلك يف اللفظ، وال خيرب عن املصدر، المتناع عمل ضمريه فيبقى 
املنصوب بال عامٍل، وال عن حاٍل؛ لوجوب تنكرها فأىن تضمر؟ وال جيوز اإلخبار 

ألن له التصدر، عن ضمري الشأن سواء كان مبتدأ صرفاً أو واقعاً بعد دواخل املبتدأ؛ 
 .فكيف يكون آخر الكالم، واهللا أعلم واحلمد لوليه والصالة والسالم على نبيه

 
مت الكتاب بعون اهللا وحسن توفيقه يف يوم االثنني من منتصف شهر اهللا األصب 
رجب سنة إحدى وثالثني وسبعمائٍة على يدي العبد الضعيف املفتقر إىل رمحة اهللا 

 .زكريا بن مسعود اخلوجنيوعفوه وغفرانه يعقوب بن 




